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L I T U R G I A    N A T U R A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A liturgia natural é a técnica de a conscin lúcida viver a experiência intra-

física, de modo autoconsciente ao máximo, com desempenhos corretos e rentáveis perante as 

prioridades da evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo liturgia deriva do idioma Grego, leitourgía, “função em serviço 

público”, através do idioma Latim Eclesiástico, liturgia, “serviço da missa”. Surgiu no Século 

XVI. O vocábulo natural procede do idioma Latim, naturalis, “feito ou dado pela Natureza”. 

Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Liturgia cotidiana. 2.  Fisiologia da vida. 3.  Cerimônia da Natureza. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo liturgia: ali-

túrgico; litúrgica; litúrgico; Liturgiologia; liturgiológica; liturgiológico; liturgismo; liturgista; 

liturgo; semilitúrgico. 

Neologia. As duas expressões compostas liturgia natural antecipada e liturgia natural 

veterana são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Liturgia artificial. 2.  Cerimônia eletroeletrônica. 

Estrangeirismologia: a performance da vida; o acid test da autovivência; as performan-

ces específicas da conscin; o upgrade dos desempenhos; o selfscrutiny quanto às próprias ações 

diuturnas; o aparato sensorium; as linkagens técnicas. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da intercompreensão do binômio conscin-Cosmos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade vivencial; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes;  

a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a liturgia natural; os rituais cotidianos; as práticas autoinstituídas; as fórmulas 

vivenciais; as ações ordenadas; os procedimentos técnicos; os benefícios da atenção às parti-

cularidades e às nuanças da existência intrafísica; o fato inarredável de ninguém viver na dimen-

são intrafísica sem as liturgias naturais; as disposições das realidades, instrumentos e objetos  nos 

cenários da existência humana; o canto do sabiá laranjeira; o parto natural; a semente tornada fru-

to; a liturgia do cargo público; os atos de aprender a repetir, pouco a pouco, pacientemente, as 

liturgias naturais de cada dia; as crianças da Associação Internacional de Conscienciologia para 

a Infância (EVOLUCIN) e a aprendizagem das liturgias naturais iniciais; os jovens da Associação 

Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS) e o aperfeiçoamento das liturgias naturais 

adultas; os idosos da Associação Internacional de Longevidade (Longevità), e os exemplarismos 

das liturgias naturais da maturidade humana. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as atuações extrafísicas do projetor veterano e relações com as con-

dições da vigília física ordinária; os pormenores da vivência na interdimensionalidade. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das associações físicas e extrafísicas de ideias. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do 

máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio da evolução permanente; 

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pes-

soal; o princípio de contra fatos e parafatos não existirem argumentos nem parargumentos. 

Codigologia: as regras dos códigos de etiqueta social; as determinações dos códigos de 

Ética Profissional; as indicações do código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do megarreverificacionismo; a técnica do detalhismo; a técnica 

da exaustividade; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa  

e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas cosmovi-

siológicas; a técnica de viver disciplinadamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio 

Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da 

Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: o efeito da prática do EV incorporada à liturgia cotidiana. 

Ciclologia: os ritos culturais de passagem no ciclo etário humano. 

Enumerologia: o sistema ou ordenação; a natureza ou constituição; a plataforma ou ar-

quitetura; a estrutura ou envergadura; o arcabouço ou configuração; o mecanismo ou instrumenta-

ção; o aparato ou aparelhagem. 

Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmis-

sor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) conscienciote-

rapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio quali-

dade-quantidade; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis. 

Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferra-

mentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a in-

teração proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo 

pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito. 

Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescen-

do indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neo-

cognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-para-

cerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação- 

-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio in-

trafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformatico-

logia-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-de-

cisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção. 

Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir. 

Antagonismologia: o antagonismo liturgia da vida pública / liturgia da vida privativa. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico quanto à vida cotidiana. 

Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;  

a priorofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;  

a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a somatoteca. 
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Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Reeducaciologia; a Recexolo-

gia; a Evoluciologia; a Autexperimentologia; a Autovivenciologia; a Extrafisicologia; a Autodis-

cernimentologia; a Holomaturologia; a Autocriticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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 autovivens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proe-

xologus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: liturgia natural antecipada = a técnica de a conscin lúcida viver a expe-

riência intrafísica mais corretamente a partir da adolescência e da técnica da inversão existencial; 

liturgia natural veterana = a técnica de a conscin lúcida viver a experiência humana com maturi-

dade cosmoética na terceira idade física. 

 

Culturologia: a cultura da Intrafisicologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 cate-

gorias de liturgias naturais na existência humana: 

1.  Liturgia natural da função: o protocolo profissional; os encargos; os relatórios; as 

prestações de conta ao cliente. 

2.  Liturgia natural da intelectualidade: a leitura; a reflexão; a escrita. 

3.  Liturgia natural da moradia: a arrumação e a faxina; o descarte do lixo; o abasteci-

mento de alimentos; os consertos; os descartes e as reposições. 

4.  Liturgia natural da presença: as vestimentas e os acessórios; a postura e os gestos; 

as requisições comportamentais do papel social desempenhado pela conscin. 

5.  Liturgia natural da saúde: a higiene corporal; o asseio bucal; as condutas profilá-

ticas. 
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6.  Liturgia natural da segurança: o chaveamento; o fechamento das janelas da resi-

dência; o instrumental preventivo; as medidas cautelares; a ativação do alarme doméstico. 

7.  Liturgia natural do convívio: o cumprimento e o sorriso; a gentileza no trato; a con-

versação; as demonstrações de civilidade. 

8.  Liturgia natural do corpo: a respiração e a transpiração; a alimentação e as medica-

ções; a eliminação dos dejetos físicos; o sono; os exercícios físicos. 

9.  Liturgia natural do holossoma: a descoincidência parafisiológica do psicossoma 

durante o sono; as posições do corpo humano no leito; os travesseiros; as cobertas. 

 

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 liturgia natural, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Automóvel:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autovivência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Fixação:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Informação  pró-evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

12.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

14.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA  DA  VIVÊNCIA  DA  LITURGIA  NATURAL  INTE-
RESSA  À  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  INTERMISSIVISTA  ATEN-

TA  AOS  AUTODESEMPENHOS  CORRETOS  NA  CONSE-
CUÇÃO DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  DE  TODO  TIPO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem refletido sobre a liturgia natural? Você vive 

satisfeito com a própria autorganização na cotidianidade diuturna? 
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L I V R E    A R B Í T R I O  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O livre arbítrio é a condição da liberdade de escolha exercida pela conscin 

ou consciex, expressando o grau de isenção dos autocondicionamentos multisseculares, dos con-

tingenciamentos evolutivos e das interprisões grupocármicas, variável de acordo com o nível de 

Cosmoética Pessoal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo livre deriva do idioma Latim, liber, “de condição livre; não sujeito 

a algum senhor; independente; não ocupado; solto; descomedido; espontâneo; livre moralmente; 

não sujeito às paixões; desembaraçado de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo arbítrio proce-

de também do idioma Latim, arbitrium, “arbitramento; sentença de árbitro; julgamento; juízo; pa-

recer; decisão; vontade; alvedrio; poder”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Liberdade de autocondução; livre alvedrio. 2.  Autodeliberação; au-

tomanifestação descondicionada. 3.  Autodesamarração; desrepressão consciencial. 4.  Autoges-

tão evolutiva; autogoverno da vontade. 5.  Autonomia consciencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas livre arbítrio nulo, livre arbítrio relativo, livre ar-

bítrio amplificado e livre arbítrio pleno são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Compulsoriedade; determinismo evolutivo. 2.  Autocontingencia-

mento; autolimitação. 3.  Condicionamento cultural; repressão consciencial. 4.  Comprometimen-

to grupocármico; interprisão grupocármica. 5.  Heteronomia. 

Estrangeirismologia: o liberum voluntatis arbitrium; o free will; o locus of control in-

terno; a open mind; a strength of purpose; a autoconscientização multidimensional expressa nemo 

liber est qui corpori servit; os freedom movements; a consciential freedom. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às consequências das próprias escolhas. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados com o tema: – Au-

tocognição liberta consciências. Reconciliações geram liberações. Há compulsoriedades assisten-

ciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autolibertação; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a patopensenidade restringindo o livre arbí-

trio; os ociopensenes; a ociopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a minimização 

das influências pensênicas indesejáveis; o autesforço para a limpeza da fôrma holopensênica; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os liberopense-

nes; a liberopensenidade; a autorregulação pensênica; a autopensenização livre de interferências 

patológicas; a autovigilância para a manutenção da retilinearidade pensênica; a amplitude auto-

pensênica. 

 

Fatologia: o livre arbítrio; a conquista da liberdade de escolha e de ação; a aprendiza-

gem da autogestão interdependente; o autogoverno holossomático; a possibilidade da melhor es-

colha; a coerência das limitações contingenciais cosmoeticamente impostas ao livre arbítrio; a su-

jeição ao restringimento intrafísico; as reações instintuais decorrentes do predomínio do subcére-

bro abdominal; as carências afetivo-sexuais comprometedoras da livre manifestação; as fissuras 

íntimas impulsionando as ações; a falta de discernimento nas escolhas; a liberdade para a escolha 

menos qualificada; o livre arbítrio restringido pelas interprisões; a repercussão dos desmandos do 

passado; os acumpliciamentos anticosmoéticos comprometendo o livre arbítrio de todos os envol-

vidos; os débitos grupocármicos gerando compulsoriedades inarredáveis; o mau uso da liberdade 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14186 

levando à redução do livre arbítrio; o uso adequado da liberdade já conquistada ampliando o livre 

arbítrio; o preço da liberdade individual na evolução consciencial; o respeito cosmoético à liber-

dade pensênica; a aceitação incondicional do outro; a crescente flexibilidade no convívio; o em-

penho continuado para a manutenção da autolibertação; a livre escolha adstrita ao nível evolutivo 

pessoal; a autolucidez quanto à relevância da condição de minipeça; o aumento da autossufi-

ciência expandindo o livre arbítrio e a interassistência. 

 

Parafatologia: o reconhecimento do valor da autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático e da identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o arbítrio para o des-

carte ou a manutenção dos vínculos com guias amauróticos e assediadores; o empenho para a li-

bertação dos grilhões das interprisões multiexistenciais; as reciclagens necessárias para o desape-

go emocional em relação às consciexes afins; a participação em dinâmicas parapsíquicas e cursos 

de campo; a prática diária da tenepes; a gradual libertação dos miniassédios inconscientes; a vi-

vência elucidativa da iscagem lúcida; a equivalência entre o livre arbítrio e a paraprocedência;  

o upgrade do livre arbítrio decorrente do Curso Intermissivo (CI); a paraculturação; a liberdade 

consciencial proporcionada pela projetabilidade lúcida (PL); a ofiex pessoal resultante da inver-

são do fluxo de interprisioneiro para interassistente lúcido; o reconhecimento da função mais am-

pla da autodesassedialidade para a interassistência; a liberdade proporcionada pela autodespertici-

dade enquanto instrumento proexológico; o paradireito e o paradever de qualificar a liberdade 

pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autoincorruptibilidade; o sinergismo 

volição-intenção-realização. 

Principiologia: o princípio do respeito ao livre arbítrio; o princípio do respeito inter-

consciencial; o princípio da liberdade; o princípio da prioridade compulsória; a liberdade auto-

pensênica pela vivência do princípio da descrença; o princípio da invedabilidade externa da li-

berdade interior; o princípio da livre expressão. 

Codigologia: a liberdade para reciclar o código de valores pessoais; a teática do código 

pessoal de Cosmoética (CPC) ampliando o livre arbítrio. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da autossuperação evolutiva;  

a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria das interprisões grupocármicas demonstran-

do o necessário equilíbrio no binômio direitos–deveres interconscienciais. 

Tecnologia: o autorrealismo obtido pelas técnicas conscienciometrológicas; as técnicas 

da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) para o autodescondicionamento; as técnicas de au-

tossuperação da Autoconsciencioterapia; as técnicas da Terapia Sistêmica para o entendimento  

e qualificação das relações familiares; a técnica do autoposicionamento libertário; as técnicas da 

assistência interconsciencial; a opção pela autexposição na técnica da conscin-cobaia voluntária 

do Conscienciograma. 

Voluntariologia: as reciclagens autolibertadoras inerentes ao voluntariado consciencio-

lógico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o labora-

tório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico das retrocogni-

ções; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pa-

radireitologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório consciencioló-

gico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito autorregenerador dos descondicionamentos cerceadores; o efeito 

das interprisões grupocármicas restringindo o livre arbítrio; os efeitos da autoliberação na auto-

cosmoética; os efeitos do livre arbítrio catalisando a autevolução lúcida. 
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Neossinapsologia: as neossinapses descondicionadas anulando ou reformulando as re-

trossinapses formatadas; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço para as neossinapses;  

a criação continuada de paraneossinapses para o entendimento teático do livre arbítrio. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo da reeducação das condutas pessoais;  

o fim do ciclo patológico das omissões deficitárias; a liberação do ciclo algoz-vítima; o ciclo da 

recomposição evolutiva interconsciencial. 

Enumerologia: a pseudoinexistência do livre arbítrio; a relatividade do livre arbítrio;  

a limitação do livre arbítrio; o comprometimento do livre arbítrio; o gradiente do livre arbítrio;  

a ampliação do livre arbítrio; a aplicação cosmoética do livre arbítrio. 

Binomiologia: o binômio autonomia consciencial‒autossustentabilidade holossomática; 

a teática do binômio admiração‒discordância interpares; a proporcionalidade cosmoética expres-

sa no binômio liberdade-responsabilidade. 

Interaciologia: a interação acertos lúcidos–otimização autevolutiva; a interação auto-

pesquisa qualificada constante–reciclagens intraconscienciais infindáveis; a interação autocríti-

ca-incorruptibilidade; a interação homeostática das correções dos enganos; a interação carên-

cias emocionais–dependências interconscienciais; a interação acertos grupocármicos‒aumento 

do livre arbítrio; a interação libertação-pacificação. 

Crescendologia: o crescendo autogoverno–desamarração grupocármica; o crescendo 

recomposição grupocármica–ampliação do livre arbítrio. 

Trinomiologia: o trinômio autodeslavagem subcerebral–autodeslavagem cerebral–au-

todeslavagem paracerebral; o trinômio interprisão-amarração-coerção; o trinômio livre pensar–

livre sentir–livre agir; o trinômio querer-poder-fazer; o trinômio egocarma-grupocarma-poli-

carma. 

Antagonismologia: o antagonismo livre arbítrio pessoal / heterodeterminismo; o anta-

gonismo liberdade / coerção; o antagonismo ponderação / arbitrariedade; o antagonismo matu-

ridade / imaturidade; o antagonismo autonomia / coleira social do ego; o antagonismo libertina-

gem / liberdade; o antagonismo liberdade interior / liberdade exterior. 

Paradoxologia: o paradoxo sutil da libertação sem separação entre os componentes do 

clã; o paradoxo de quanto maior a independência intraconsciencial, maior a conscientização 

quanto à interdependência evolutiva; o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo de 

quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. 

Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a democracia pura; a lucidocracia. 

Legislogia: a liberdade de raciocínio sem incidência das leis humanas; a lei de causa  

e efeito; a lei da responsabilidade evolutiva; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da inseparabi-

lidade grupocármica; as leis dos direitos interconscienciais; a lei da reciprocidade de direitos  

e deveres; as leis da Paradireitologia; as leis da Holocarmologia; as leis do Cosmos. 

Filiologia: a intencionofilia; a conviviofilia; a experimentofilia; a reciclofilia; a autopes-

quisofilia; a neofilia; a liberofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a autognosiofobia; a evoluciofobia; a decidofobia; a reci-

clofobia; a recinofobia; a supressão da neofobia; a autossuperação das fobias. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome de Gabriela in-

citando à acomodação automimética; a síndrome do desperdício de oportunidades e companhias 

evolutivas; a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a transposição da síndrome da me-

diocrização; a remissão da síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: o mito do livre arbítrio incondicional; o mito da liberdade absoluta; o mito 

hedonista da indisciplina significar liberdade consciencial; a eliminação do mito da liberdade 

consciencial corresponder a deixar-se levar pela vida. 

Holotecologia: a abjuncioteca; a agrilhoteca; a apriorismoteca; a grupocarmoteca; a re-

gressoteca; a pensenoteca; a prioroteca; a recexoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Interprisiologia; a Intencionologia; a Cons-

cienciometrologia; a Voliciologia; a Autodiscernimentologia; a Recinologia; a Interassistenciolo-

gia; a Liberologia; a Autonomologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; o pré-serenão vulgar; a cons-

cin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin liberta; a cons-

cin autodirigida; a consciex autoconsciente. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o autorreeducador; o compassageiro evolutivo; o inter-

prisioneiro; o exemplarista; o intermissivista; o conscienciólogo; o parapercepciologista; o tene-

pessista; o autoimperdoador; o heteroperdoador; o reconciliador. 

 

Femininologia: a autodecisora; a autorreeducadora; a compassageira evolutiva; a inter-

prisioneira; a exemplarista; a intermissivista; a consciencióloga; a parapercepciologista; a tene-

pessista; a autoimperdoadora; a heteroperdoadora; a reconciliadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens libertus; o Homo obtusus; o Homo sapiens immaturus;  

o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens liberator; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens liberperquisitor; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: livre arbítrio nulo = a condição da consréu transmigrada; livre arbítrio 

relativo = a condição da isca lúcida; livre arbítrio amplificado = a condição do ser desperto; livre 

arbítrio pleno = a condição da consciex livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura da liberdade útil; a neocultura evoluída da autopensenização 

consciente; a cultura da contrafação convivencial; a cultura da desopressão social; a cultura da 

convivialidade evolutiva; a cultura da Liberologia Consciencial Cosmoética. 

 

Fases. Sob a ótica da Paradireitologia, eis por exemplo, em ordem crescente, 6 fases pa-

ra a liberação de comprometimentos patológicos com grupo de convívio propiciando o aumento 

do livre arbítrio: 

1.  Indissociação. O convívio grupocármico familiar, profissional ou afetivo, espontâneo 

e irrefletido, sem avaliação das afinidades conscienciais e intergrupais (conscins e consciexes), 

independentemente de ser mais sadio ou patológico. 

2.  Diferenciação. O início do autoquestionamento e da heterocrítica quanto aos valores 

do grupocarma, devido às neossinapses desenvolvidas a partir de novos referenciais (Curso Inter-

missivo e convívio com grupo evolutivo). 

3.  Distanciamento. A tentativa equivocada de dissociação do grupocarma a partir da 

negação das semelhanças com o afastamento, repúdio e distanciamento, sem a compreensão ma-

ior dos elementos embasadores da relação de afinidade. 

4.  Reconhecimento. A aceitação da similaridade das fissuras e lacunas conscienciais 

devido à compreensão das conexões entre o padrão pessoal e o padrão do grupo interprisional, de-

corrente do aumento do autoconhecimento e da autopercepção, fruto da autopesquisa. 

5.  Recin. O empenho continuado para a reciclagem intraconsciencial a partir do enfren-

tamento e superação dos traços-fardos em comum, saindo da compulsoriedade do convívio para  

a possibilidade de escolhas conscientes. 

6.  Liberação. A opção pela assistência ao ex-grupo interprisional a partir da experiência 

autorrecicladora, geradora de autoridade moral e predisposição íntima para auxiliar, resultando na 

liberação de comprometimento patológico e consequente ampliação do livre arbítrio. 

 

Autocosmoética. Sob a ótica da Coerenciologia, os fatores restringidores do livre arbí-

trio estão relacionados a posturas imaturas, autocorruptas e acumpliciadoras geradoras de vincu-

lação patológica, enquanto os amplificadores do livre arbítrio são condutas eminentemente inte-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14189 

rassistenciais, assentadas nos acertos grupocármicos, no discernimento perante as sutilezas do 

convívio multidimensional, na busca da intercompreensão e na autorresponsabilização evolutiva. 

 

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 livre arbítrio, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Autocontingenciamento:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

04.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

06.  Fonte  de  controle:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Heteronomia:  Heteronomologia;  Neutro. 

08.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

09.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Liberdade  vinculada:  Vinculologia;  Neutro. 

11.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

13.  Primeiro  discernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Prioridade  pessoal:  Megapriorologia;  Homeostático. 

 

A  AMPLIAÇÃO  DO  LIVRE  ARBÍTRIO  É  CONQUISTA  

GRADATIVA  DAS  CONSCIÊNCIAS  AUTEMPENHADAS 
NA  EVOLUÇÃO  INTERASSISTENCIAL,  RESULTANDO 

EM  MAIOR  SINCRONIA  COM  O  FLUXO  DO  COSMOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou a relação entre o nível do livre arbí-

trio pessoal e o binômio quantidade-profundidade das amarrações interconscienciais? Qual o per-

centual de teática quanto às desamarrações cosmoéticas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Schopenhauer, Arthur; O Livre Arbítrio (Über den Willen in der Natur); pref. Afonso Bertagnoli; trad. Lo-
hengrin de Oliveira; 124 p.; 5 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 18 x 11,5 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; S. D.; pági-

nas 33, 34, 37 a 39 e 121 a 123. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 

2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 ter-

mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 172 a 175. 

 

 

L. S. D. 
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L I V R O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O livro é a série de folhas escritas, impressas ou não, sobre assuntos e te-

mas diversos, técnicos ou não, capazes de proporcionar conhecimento, cultura e reflexão, poden-

do ser produtivo instrumento esclarecedor e potencializador da evolução das consciências autoras, 

nas próximas vidas intrafísicas, a partir dos autorrevezamentos multiexistenciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra livro deriva do idioma Latim, liber, “livro”.  Surgiu no Século XI. 

Sinonimologia: 1.  Cartapácio. 2.  Opúsculo. 3.  Alfarrábio. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo livro: audio- 

-livro; livralhada; livraria; livreco; livreira; livreiro; livresco; livreta; livrete; livreto; livrinho; li-

vro-caixa; livro-cassete; livro-dicionário; livro-enciclopédia; livrofobia; livrófobo; livro-razão; li-

vrório; livro-texto; livro-tratado; livroxada; megalivro; minilivro; retrolivro. 

Antonimologia: 1.  Verbete. 2.  Artigo. 3.  Revista. 4.  Periódico. 5.  Tese. 6.  Folheto.  

7.  Carta. 8.  Bloco. 9.  Caderneta. 

Estrangeirismologia: a melin seguida da melex com o imaginary book; a postergação 

da prioridade no livre idéalisé; a opus major; o ex-libris decorando e identificando a propriedade 

do livro; a coronis simbolizando a conclusão da obra; o bíblos registrando a trajetória da conscin 

intermissivista; a wenhua na proéxis pessoal e grupal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autorrevezamentologia Gesconográfica. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões evidenciadoras da importância do livro: – EDITARES:  

é de tares que o mundo precisa. Pense grande, o livro reurbaniza o mundo. Cadê o seu livro? 

Citaciologia. Eis duas citações associadas ao tema: – Nullum esse librum tam malum ut 

non aliqua parte prodesset (Não há livro tão ruim que não seja útil em alguma parte; Gaius Plini-

us Secundus, 23–79). Semeai livros a mancheias (Castro Alves, 1847–1871). 

Proverbiologia. Eis 8 provérbios relativos ao assunto: – Todo dia é dia de ler. O livro te 

faz livre. A tinta mais fraca é mais forte que a memória mais afiada. O livro é um mudo que fala, 

um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Um livro pode ser tão importante 

quanto um amigo raríssimo. Quer um amigo que te ensine coisas novas e te leve às viagens mais 

fantásticas? Leia um livro! De livro fechado, não sai letrado. Não basta ler, é preciso publicar; 

não basta publicar, é preciso contribuir. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos:   

1.  “Amizade. Do modo que mantemos a condição da amizade raríssima com determina-

das conscins e consciexes, mantemos também a mesma condição da amizade raríssima com certos 

livros”. 

2.  “Coautoria. Os coautores ficam irmanados através das equipexes. Quem escreveu 

em coautoria está irmanado não apenas pelas obras da época dos livros, mas até por antigos papi-

ros, pergaminhos e rolos de manuscritos”. 

3.  “Livro. A partir do princípio de que todo livro, específico da conscin autora sozinha, 

em tese, tem algum cunho autobiográfico, especificamente o primeiro livro publicado pode apre-

sentar muita tintura da personalidade autora, sendo também a primeira iniciativa para se fazer  

a recomposição interprisional mais ampla junto ao grupocarma”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos grafopensenes fixados; o holopensene pessoal 

do apreço aos livros; o holopensene pessoal da escrita; o arquivo de autopensenizações grafadas; 
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a grafopensenidade publicada na gescon; os autopensenes; a autopensenidade; o holopensene pes-

soal dos rastropensenes; a rastropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a amplitude 

autopensênica; a organização da pensenização; o pensene taquipsíquico aproveitando as ideias 

sem dispersão; os taquipensenes; a taquipensenidade; o autabertismo neopensênico; os neopense-

nes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade. 

 

Fatologia: o livro; o e-book; a cápsula do tempo; o objeto de ligação entre duas ou mais 

vidas intrafísicas da mesma consciência; o suporte de escrita e de leitura; o testemunho do tempo; 

o papel didático do livro; o livro enquanto fonte de conhecimento e lazer; o livro enquanto amea-

ça ao poder; o papel político do livro; a influência do livro na História da Humanidade; o ato de 

escrever e publicar livros sobre as autopesquisas; as publicações de livros sobre temas da Consci-

enciologia; o livro publicado integrando o currículo do conscienciólogo pesquisador tarístico;  

a vitalidade do livro superando a vitalidade do ser humano; os marcadores de página; os recursos 

coloridos facilitando a escrita temática do livro; a gratidão à árvore frondosa produtora de celulo-

se; o replantio sustentável; a preservação do ecossistema; os textos proibidos cobertos em nan-

quim; as páginas arrancadas; a numeração de páginas conferindo a existência de todas as folhas 

da obra; a seletividade da bibliografia aprendida com o tempo; o cartão de visita intelectual; a bi-

blioteca pessoal; a biblioteca do conhecimento; o projeto itinerante Casa das Palavras, do Rio 

Grande do Norte; o Farol do Saber, em Curitiba, Paraná; a Holoteca; o Holociclo; a biblioitine-

rância internacional na África; a bibliodiáspora conscienciológica; o curso Formação de Autores 

da União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); o ato de liberar os re-

gistros engavetados; a inteligência evolutiva (IE) aplicada às prioridades pessoais e grupais; as 

decisões evolutivas levando a megadecisões evolutivas fundamentais; a responsabilidade cosmoé-

tica da conscin autora; o reencontro com o livro tarístico, descendente perdurador da própria 

consciência, em vidas intrafísicas sucessivas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal aplicada à psicometria do livro e do conteúdo da leitura; os ditames 

do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático pessoal; a parafidelidade à Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o revezamento multiexistencial autoral; as experiências grafadas imortalizadas; a função 

amparadora da consciex-autora cosmoética; os amparadores extrafísicos acessados na produção 

escrita; o parapsiquismo intelectual; o auto e heterodesassédio mentaissomáticos; o terceiro está-

gio do curso grupocármico; a colheita intermissiva favorecida pela estação humana de sementei-

ra; o paralivro dos megacredores grupocármicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico intolerância–queima de livros; o sinergismo 

interesse–obra útil; o sinergismo autoconscientização multiexistencial–reciclagem dos autova-

lores. 

Principiologia: o princípio de o conteúdo estar acima da forma, assim como as ideias 

estão acima da pessoa considerada isoladamente; o princípio da seriexialidade; o princípio da 

inseparabilidade grupocármica; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio do 

megafoco mentalsomático; o princípio da perseveranca na escrita; o princípio da qualificação 

da escrita; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da descrença (PD) 

motivando as autexperiências multidimensionais; o princípio inteligente de a edição de livros de-

ver ser igual à tenepes, para o resto da vida humana. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteado pela cláusula iniciativa- 

-acabativa. 

Teoriologia: a teoria da verdade relativa de ponta; a passagem inquestionável do 1% da 

teoria para os 99% da vivência intelectual. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da concentração mental; as 

técnicas de escrita no Manual de Redação Conscienciológica. 
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Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Seriexologia; os 

laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holo-

teca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Dicionariologia; o Colégio Invisível dos Enciclopedistas;  

o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Seriexólogos; o Colégio Invisível 

dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito das multitarefas na despriorização da gesconografia; o efeito da 

priorização da escrita; o efeito da autorganização; o efeito da leitura; o efeito da escrita; o efeito 

da publicação de livro pessoal; o efeito do objetivo alcançado; o efeito continuísmo-constância; 

os efeitos autevolutivos das conexões gráficas com o próprio passado; o efeito do livro na libera-

ção grupocármica. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes do registros e leituras úteis; as neos-

sinapses autoconscienciométricas geradas na análise das retrossinapses expostas publicamente. 

Ciclologia: os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia fomentando o ciclo de neo-

ideias para o tema do livro; a documentação histórica do ciclo ressoma–dessoma da Seriexologia. 

Enumerologia: o livro léxico; o livro enciclopédico; o livro científico; o livro histórico; 

o livro retrobiográfico; o livro tarístico; o livro intermissivo. O verbete-livro; o artigo-livro; a pa-

lestra-livro; o curso-livro; o ateneu-livro; a autexperiência-livro; a heterexperiência–livro. 

Binomiologia: o binômio árvore-livro; o binômio cérebro-livro; o binômio Autopesqui-

sologia-Gesconologia; o binômio megagescon–retrossenha pessoal; o binômio sementeira intra-

física–colheita intermissiva; o binômio perfectibilidade-constância; o binômio produto intelectu-

al publicado–conhecimento. 

Interaciologia: a interação energética autor-livro-leitor. 

Crescendologia: o crescendo artigo–verbete–livro publicado. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio firmeza decisória–auto-

comprometimento–consecução; o trinômio redaciológico coesão-clareza-concisão; o trinômio bi-

bliotecário organização-classificação-ordem. 

Polinomiologia: o polinômio inspiração-transpiração-gratidão-retribuição; o polinô-

mio artigo-palestra-verbete-livro; o polinômio tarefa do autor–tarefa do editor–tarefa do biblio-

tecário–tarefa do livreiro–tarefa do leitor. 

Antagonismologia: o antagonismo livro prolífico / livro tarístico; o antagonismo livro 

tolice / livro sabedoria; o antagonismo autor de best seller / autor de cápsula do tempo; o anta-

gonismo apologia dos trafares / predomínio dos trafores; o antagonismo coerção textual / coesão 

textual; o antagonismo disperso / desperto; o antagonismo engavetar registros / publicar registros. 

Paradoxologia: o paradoxo de Frankfurt, o local de origem da prensa tipográfica 

(1455) ter se tornado no movimento nazista (1933), o crematório dos livros; o paradoxo de o li-

vro poder isolar o leitor do mundo circundante e ao mesmo tempo abrir janela para o mundo;  

o paradoxo pseudoinformativo de nunca se publicou tantos livros e jamais se publicou tantas as-

neiras; o paradoxo comunicativo da transmissão da mensagem para si mesmo. 

Politicologia: a bibliocracia; a lucidocracia; a leiturocracia; a cognocracia; a democra-

cia; a evoluciocracia; a teaticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento da clareza grafocomuni-

cológica; a lei do retorno na publicação da grafopensenidade. 

Filiologia: a organizaciofilia; a gesconofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; 

a intelectofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a bibliofobia; a leiturofobia; a fobia da página em branco causando o travão 

da escrita. 

Sindromologia: a síndrome do Nobel; a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a biblioteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; 

a comunicoteca; a grafopensenoteca; a parapsicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Revezamentologia; a Holotecologia; a Ar-

gumentologia; a Bibliotecologia; a Autocriticologia; a Heterocriticologia; a Lexicografia; a Enci-

clopediologia; a Bibliofilaxia; a Taquipensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intelectual; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin dicionarista; a conscin vocabulista; 

a conscin bibliátrica. 

 

Masculinologia: o escritor; o autor; o leitor; o leitor-escritor; o leitor-autor; o editor;  

o livreiro; o verbetógrafo; o autorando; o conscienciólogo; o lexicógrafo; o bibliótafo; o revisor;  

o diagramador; o paginador; o homem impressor; o ilustrador; o encadernador; o distribuidor;  

o bibliotecário; o epicon lúcido; o escritor-semeador; o evoluciente; o evoluci logo; o exempla-

rista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideol gico;  

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor 

consciente; o sistemata; o teleguiado autocr tico; o tertuliano; o verbet logo; o voluntário; o toca-

dor de obra; o homem de ação; o chinês Bi Sheng (990–1051), pioneiro a usar a impressão por ti-

pos móveis (de porcelana) no ano de 1040; o gráfico alemão Johannes Gensfleisch zur Laden zum 

Gutenberg (1398–1468), inventor do tipo mecânico móvel (por volta de 1450) para impressão 

permitindo a produção em massa de livros impressos. 

 

Femininologia: a escritora; a autora; a leitora; a leitora-escritora; a leitora-autora; a edi-

tora; a livreira; a verbetógrafa; a autoranda; a consciencióloga; a lexicógrafa; a bibliótafa; a revi-

sora; a diagramadora; a paginadora; a mulher impressora; a ilustradora; a encadernadora; a distri-

buidora; a bibliotecária; a epicon lúcida; a escritora-semeadora; a evoluciente; a evoluci loga;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideol gica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vul-

gar; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocr tica; a tertuliana; a verbet loga; a vo-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliographicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens bibliologus; o Homo sapiens lexicogra-

phus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holocarmicus; 

o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: livro histórico = aquele pesquisístico, teórico, esclarecedor dos fatos da 

História da Humanidade podendo desencadear retrocognições; livro conscienciológico = aquele 

com enfoque multidimensional, teático, cosmoético e tarístico favorecedor do auto e heterorreve-

zamento multiexistencial evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura livresca; a cultura holobibliográfica; a cultura da Mentalsoma-

tologia; a cultura da Autotaquirritmologia; a cultura da maxiproexologia grupal; a cultura serie-

xológica. 

 

Memoração. Segundo a Memoriologia, eis, por exemplo, listadas em ordem cronológi-

ca, 4 datas celebrando o livro: 

1.  Dia Nacional do Livro Infantil. O 18 de abril, em alusão a data de ressoma de Mon-

teiro Lobato (1882–1948). 

2.  Dia Mundial do Livro. O 23 de abril, instituído pela Organização das Nações Uni-

das para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) às comemorações do dia mundial do li-
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vro e do direito autoral, eleito a partir das dessomas, no mesmo dia do ano, de Miguel de Cervan-

tes (1547–1616), William Shakespeare (1564–1616) e Inca Garcilaso de La Vega (1539–1616). 

3.  Dia Nacional da Leitura. O 12 de outubro, instituido pela Lei 11.899 / 09, proposto 

no projeto do senador Cristovam Buarque (1944–), comemorando o Dia Nacional da Leitura e da 

Semana Nacional da Leitura e da Literatura. 

4.  Dia Nacional do Livro. O 29 de outubro, comemorando o Dia Nacional do Livro  

e o da fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, Rio de Janeiro (1810), considerada pela UNES-

CO dentre as 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo. 

 

Mundo. A destruição e incineração de livros é fato histórico registrado em diferentes Pe-

ríodos da História Humana, caracterizado por motivações políticas e / ou religiosas repressoras da 

divulgação do conhecimento, impedidoras do desenvolvimento da criticidade e bloqueadoras da 

intelectualidade visando a dominação de massa e a imposição de ideologia espúria e patológica. 

Alemanha. A Festschrift é tipo de coletânea geralmente escrita pelos amigos, colegas ou 

acadêmicos em homenagem a cientistas de colaboração fundamental na elaboração ou solução de 

determinado problema. Tradição iniciada na Alemanha, a coletânea tem por objetivo registrar os 

acontecimentos no decorrer da carreira do homenageado, as qualidades pessoais, a importância 

dos feitos científicos e os trabalhos ligados às ideias do intelectual. A homenagem estende-se a li-

vros reunindo conceitos renovadores em alguma esfera do conhecimento. 

Sudão. O Sudão do Sul, país localizado no nordeste da África, apesar de ser rico em pe-

tróleo, está dentre os países mais pobres do mundo. Apenas 27% da população acima de 15 anos 

sabe ler e escrever. Após intervenção da Organização das Nações Unidas (ONU), acordo de paz 

foi assinado entre o governo e o líder rebelde da guerra civil, sob orientação do Fundo das Na-

ções Unidas para a Infância (UNICEF), fazendo 3.000 soldados infantis trocarem armas por li-

vros, oportunizando às crianças-soldados se tornarem crianças-leitoras. 

Influência. Consoante a Conscienciometrologia, a aferição da qualidade das influências 

das leituras sobre as reciclagens pessoais pode ser medida a partir da listagem dos 10 livros mais 

significativos na vida pessoal. 

Catálogo. Há livros ilustrados, verdadeiros catálogos grupais do autorrevezamento lúci-

do seriexológico, a exemplo do livro 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o livro, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Bibliofobia:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

04.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Bibliopola:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

09.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Continuísmo  conscienciográfico:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

11.  EDITARES:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

12.  Gescon  grupal:  Gesconologia;  Homeostático. 

13.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

14.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

15.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 
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O  LIVRO,  OBJETO  RETROBIOGRÁFICO,  É  FACILITADOR  

DA  CÁPSULA  DO  TEMPO  SERIEXOLÓGICA.  A  CONSCIN  

LÚCIDA,  AO  APLICAR  A  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA,  NÃO  

SE  FURTA  DE  PUBLICAR  A  GESCONOGRAFIA  PESSOAL. 
 

Questionologia. Qual nível de importância atribui você, leitor ou leitora, aos livros? Já 

cogitou a hipótese de o livro retrobiográfico ser o amigo raríssimo a sinalizar a consecução da 

proéxis na próxima existência? 
 

 ilmografia  spec fica  

 

1.  A Menina que roubava Livros.   tulo  riginal   ie   cherdiebin.  a s  EUA; & Alemanha. Data: 2014. 
 ura  o  131 min.   nero  Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Ingl s   Alemão. Cor: Colorido. Legendado: 

Portugu s; Ingl s   Espanhol  em  V  .  ire  o  Brian Percival. Elenco:  eoffrey Rush; Emily Watson; Sophie Nélis-

se; Ben Schnetzer; Nico Liersch; Heike Makatsch; Gotthard Lange; & Carina N. Wiese.  rodu  o  Ken Blancato; & Ka-
ren Rosenfelt.  ire  o de Arte  Bill Crutcher. Roteiro: Michael Petroni, com base na obra de Markus Zusak. Fotogra-

fia: Florian Ballhaus.   sica  John Williams. Montagem: John Wilson. Companhia: Fox 2000 Pictures; Sunswept En-

tertainment; & Studio Babelsberg. Distribuidora: Fox Filmes. Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, Liesel Me-
minger  Sophie Nélisse , menina adotada, sobrevive fora de Munique através dos livros roubados por ela. Ajudada pelo 

pai adotivo   eoffrey Rush , aprende a ler e partilhar livros com amigos, incluindo jovem judeu   en Schnetzer  refugia-

do na casa da fam lia. Enquanto não está lendo ou estudando, realiza algumas tarefas para a mãe  Emily Watson  e brinca 
com a amigo Rudy (Nico Liersch). 

2.  O Nome da Rosa.   tulo  riginal  The Name of the Rose.  a s   rança; Itália;   Alemanha. Data: 1986. 

 ura  o  130 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Ingl s.  or:  olorido. Legendado: Portugu s 
(em DVD). Direção: Jean-Jacques Annaud. Elenco: Sean Connery; Christian Slater; F. Murray Abraham; Valentina Var-

gas; Ron Perlman; Michael Lonsdale; William Hickey; Elya Baskin; Feodor Chaliapin Jr.; Helmut Qualtinger; Volker 

Prechtel; Michael Habeck; & Urs Althaus. Produção: Bernd Elchinger. Coprodução: Franco Cristaldi; & Alexandre 
Mnouchkine. Produção Executiva: Thomas Sch hly;    ake Eberts. Roteiro:  ean- acques Annaud; Andrew  irkin;  é-

rard Brach; Alain Godard; & Howard Franklin. Fotografia: Tonino Delli Colli.   sica  James Horner.  st dio    is-

tribuidora: Warner  ome V deo. Outros dados:  om base no romance hom nimo do cr tico literário italiano Umberto 
Eco. Sinopse: As investigações de série de crimes misteriosos, cometidos dentro de uma abadia medieval no Norte da Itá-

lia em 1327 são investigadas pelo frade franciscano Willian de Baskerville, assessorado pelo noviço Adso de Melk, apesar 

da resistência de alguns dos religiosos do local, até que então desvenda que as causas do crime estavam ligadas a manu-
tenção de biblioteca que mantém em segredo obras apócrifas, as quais não seriam aceitas em consenso pela Igreja cristã da 

Idade Média. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Chartier, Roger; A Aventura do Livro: Do Leitor ao Navegador (Le Livre en Révolutions); trad. Reginal-
do de Moraes; 160 p.; 2 E-mails; 2 websites; 16 x 21 cm; UNESP; São Paulo, SP; 1999; páginas 1 a 159. 

02.  Hallewell, Laurence; O Livro no Brasil: Sua História (Books in Brazil: A History of the Publishing Tra-

de); trad. Maria da Penha Villalobos; Lólio Lourenço de Oliveira; & Geraldo Gerson de Souza; 1.016 p.; 3ª ed.; 1 E-mail; 
1 website; 13 x 21 cm; USP; São Paulo, SP; 2012; páginas 727 a 802. 

03.  Manning, Molly Guptill; Quando os Livros foram à Guerra (When books went to War); trad. Carlos Szl-

ak; revisor Gabriel Demasi; 272 p.; 1 E-mail; 1 website; 16 x 23 cm; Casa da Palavra; Rio de Janeiro, RJ; 2015; páginas 
16 e 209. 

04.  Mindlin, José; No Mundo dos Livros; revisores Jorge Amaral; André Marinho; & Patrícia Reis; 104  

p.; 6 caps.; 1 E-mail; ono; 13,5 x 21 cm; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 7 a 103. 
05.  Mollier, Jean-Yves; A Leitura e seu Público no Mundo Contemporâneo: Ensaios sobre História Cultu-

ral (La Lecture et ses Publics à l”époque Contemporaine: Essais  ’histoire Culturelle); Coleção História & Historiogra-

fia; trad. Elisa Nazarian; revisora Cecília Martins; 206 p.; 1 website; 15,5 x 22,5 cm; Autência; Belo Horizonte, MG; 
2008; páginas 111 a 158. 

06.  Polastron, Lucien; Livros em Chamas: A História da Destruição sem Fim das Bibliotecas (Livres en 

Feu); 419 p. trad. Léo Schlafman; 16 x 23 cm; José Olympio; Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 11 a 419. 
07.  Rouveyre, Edouard; Dos Livros (De la Matière des Livres); Coleção Bibliomania; trad. Claire de Levys; 

96 p.; 1 E-mail; 1 website; 12 x 19 cm; Casa da Palavra; Rio de Janeiro, RJ; 2000, páginas 15 a 67. 

08.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-
ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-

sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 163, 186, 339, 

425, 464, 528, 549, 691e 694. 
09.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
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termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 77, 353, 985  

e 986. 
10.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. a 300 

termos; 28 x 21 cm; br.; 2ª Ed. revisada.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 187. 
11.  Idem; 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. e coord geral. Dulce Daou; & Ro-

sa Nader; concepção do projeto Cida Nicolau; coord. do projeto Eliana Manfroi; & Miriam Kunz; revisores da Encyclos-

sapiens; 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. 

 

Webgrafia   spec fica  

 

1.  Nova Era; Redação; No Sudão do Sul, Ex-crianças-soldado trocam Armas por Livros; Jornal; 1 foto; 
29.02.15; dis-ponível em: <http://radioboanova.com.br/jornal-nova-era/sudao-sul-ex-criancas-soldado-trocam-armas-por-

livros/>; acesso em 18.02.15. 

 

N. M. 
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L I V R O    CO N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O livro conscienciológico é a série de folhas escritas ou a gestação consci-

encial grafopensênica, sobre assuntos e temas diversos pertinentes ao corpus do conhecimento da 

Ciência Conscienciologia, visando a tarefa do esclarecimento  (tares), a interassistência e a evolu-

tividade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra livro deriva do idioma Latim, liber, “livro”. Surgiu no Século XI. 

O vocábulo consciência procede também 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”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia pro-

vém do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 

1 tema”. Surgiu, no idioma Português, a partir da Idade Média. 

Sinonimologia: 1.  Obra escrita conscienciológica. 2.  Gestação conscienciográfica.  

3.  Livro da Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas livro conscienciológico, livro conscienciológico 

inicial e livro conscienciológico avançado são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Livro convencional. 2.  Livro de autajuda. 3.  Obra literária. 

Estrangeirismologia: o Pesquisarium; o Grafopensenarium; o Gesconarium; a prática 

diária da escrita fundamentada no preceito nulla dies sine linea; a perseverança e o continuísmo 

na escrita, no matter what, levando ao completismo gesconológico; o pot-pourri de autores nas 

antologias conscienciológicas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autexpressão e a publicação grafopensênica interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Escrita: 

grafopensenidade eterna. Todos somos escritores. 

Ortopensatologia. “Livro. A rigor, todo livro conscienciológico constitui antologia 

pois a conscin autora trabalha sempre em conjunto com os amparadores extrafísicos, objetivando 

a interassistencialidade mentalsomática”. “A redação e publicação do livro conscienciológico  

é uma iniciativa interassistencial que atende a todas as conscins intermissivistas por ser de amplo 

espectro tarístico”. “Quando a pessoa quer, os amparadores extrafísicos ajudam. Se a conscin 

esmorece na consecução da autoproéxis, os assediadores extrafísicos atuam. Qual é o seu caso 

em relação à escrita do livro conscienciol gico?”. “Pela publicação ou não de livro consciencio-

lógico é poss vel se verificar quem está a passo de tartaruga ou lesma na vida intraf sica.” 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autorado conscienciológico; o holopensene bi-

bliológico pessoal; o materpensene autoral; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene 

grafogênico; os autografopensenes; a autografopensenidade; a autodeterminação ortografopensê-

nica; os esforços autopensênicos conscienciográficos. 

 

Fatologia: o livro conscienciológico; a escrita no paradigma consciencial; a publicação 

tarística; o livro evolutivo; o exemplarismo do autor conscienciológico; as experiências do autor 

gerando textos esclarecedores; o compartilhamento das experiências pessoais evolutivas gerando 

frutos assistenciais; o legado pessoal da escrita; o registro derivado da leitura sugerindo contexto 

para o livro ser publicado; a escrita pessoal levando ao autorado tarístico publicado; o planeja-

mento da obra conscienciológica; a escolha do tema; o pontapé inicial da gescon; o conteúdo;  

a forma; a revisão; a autorganização, a autodisciplina e a automotivação voltadas para a escrita;  
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a perseverança; o continuísmo; o esforço pessoal; a rotina útil; o hábito sadio da escrita evolutiva; 

a priorização da escrita; a atividade intelectual; a estilística conscienciológica; a Autodiscerni-

mentologia da conscin lúcida refletida na estilística gráfica; o estilo redacional refletindo o tempe-

ramento da conscin autora; o autodesassédio autoral; o autesforço em superar os travões na escri-

ta; os gargalos antes, durante e após a escrita do livro conscienciológico; os aportes necessários 

para a consecução da obra redigida e editada; os aportes intelectuais facilitando o processo da es-

crita; os neologismos conscienciológicos; as verpons; o público-leitor conscienciológico; a hete-

rocrítica; o feedback dos leitores; a oportunidade de escrever, de maneira inédita no Planeta, sobre 

a Conscienciologia; a escrita conscienciológica sendo o instrumento mais eficiente para desenvol-

ver e implantar o autorrevezamento consciencial; a escrita renovando a evolução das consciên-

cias, tanto de modo individual quanto grupal, na Era da Reurbanização Terrestre; a reurbex; a li-

nha editorial da Associação Internacional Editares (EDITARES); os cursos promovidos pela 

União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); o livro na condição de 

megagescon. 

 

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

gética parapsíquica pessoal relacionada à escrita conscienciológica; a preparação do intermissivis-

ta durante o Curso Intermissivo (CI) para ser escritor na próxima vida intrafísica; o desenvolvi-

mento do parapsiquismo favorecendo a escrita; a captação de insights extrafísicos; o papel do te-

nepessismo na produção de gescons; a pangrafia; a projetabilidade lúcida (PL); o parafato de  

a obra escrita continuar a assistir depois da dessoma do autor; a colheita intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo livro conscienciológico–amparabilidade; o sinergismo 

livro conscienciológico–tarefa do esclarecimento; o sinergismo escrita-interassistência; o siner-

gismo autor-leitor; o sinergismo dos autores conscienciológicos. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do autor tarístico; o princí-

pio da descrença (PD) antes de qualquer leitura; o princípio de toda consciência poder escrever, 

bastando querer; o princípio da inteligência evolutiva (IE); o princípio da prioridade evolutiva;  

o princípio da perseverança na escrita; o princípio da qualificação da escrita. 

Codigologia: o código redacional do escritor; o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

orientando a grafopensenidade pessoal. 

Teoriologia: a teoria da verpon; a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência 

intelectual; as teorias conscienciológicas vivenciadas e exemplificadas; a teoria da Retribuiciolo-

gia; a teoria da Interassistenciologia; a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teoria da 

evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas de escrita do Manual de Redação da Conscienciologia; a técni-

ca da imersão na escrita; a técnica dos 50 dicionários; a técnica da exaustividade; a técnica do 

detalhismo; a técnica das 3 cadeiras; as técnicas de autodesassédio autoral. 

Voluntariologia: o autorado do voluntário da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Consciencio-

grafologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório consciencioló-

gico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; os laboratórios 

conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos; o Colégio Invisível 

da Grafopensenologia; o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invi-

sível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito halo da grafopensenidade publicada; o efeito da priorização da es-

crita; o efeito da Retribuiciologia através da publicação dos livros tarísticos; o efeito alavanca-

dor do livro assistencial na evolução; o efeito na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do escritor in-
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terassistencial; o efeito homeostático das palavras escritas; os efeitos das assinaturas pensêni-

cas; os efeitos da escrita conscienciológica para a recomposição grupocármica. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo exercício contínuo da escrita; as neos-

sinapses das neoverpons; as paraneossinapses adquiridas no Curso Intermissivo predispondo  

o autor à escrita do livro conscienciológico. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias conscienciológicas; o ciclo iniciativa-manutenção-aca-

bativa; o ciclo sementeira intrafísica–colheita intrafísica–colheita intermissiva; os verbetes da 

Enciclopédia da Conscienciologia fomentando o ciclo de neoideias para o tema do livro; o ciclo 

de vida útil do livro; o ciclo estudante-professor-escritor; o ciclo da publicação redação-editora-

ção-impressão-distribuição. 

Enumerologia: o título consciencial; a capa consciencial; a contracapa; a lombada; o su-

mário; o prefácio; o posfácio. 

Binomiologia: o binômio autorando-autor; o binômio autor-leitor; o binômio autor-am-

parador; o binômio conteúdo-forma; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio 

escritor-escritos; o binômio obra redigida–obra publicada; o binômio escritor conscienciólogo– 

–Evoluciologia; o binômio inspiração-transpiração. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação vida de escritor–vida de 

leitor; a interação pesquisa-escrita; a interação singularidade estilística–identificabilidade auto-

ral; a interação energética autor-livro-leitor; a interação grafotares-tenepes; a interação autor- 

-revisor. 

Crescendologia: o crescendo artigo–livro–obra-prima; o crescendo completismos diá-

rios–completismos mensais–completismos anuais–completismo existencial; o crescendo caracte-

res–palavras–sentenças–parágrafos–capítulos–volumes–obra completa. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; 

o trinômio lógica-ponderação-racionalidade aplicado na redação do livro tarístico; o trinômio in-

teresse-meta-evolução; o trinômio redaciológico coesão-clareza-concisão; o trinômio escritor–li-

vro–público-leitor da Conscienciologia; o trinômio prioridade-Cosmoética-interassistencialidade 

aplicado à produção de livros; o trinômio ideia-reflexão-registro. 

Polinomiologia: o polinômio curso-artigo-verbete-livro conscienciológico; o polinômio 

ideia-vontade-decisão-escrita-publicação; o polinômio verdades-ideias-neologismos-verpons;  

o polinômio inspiração-transpiração-gratidão-retribuição; o polinômio ler-escrever-revisar-pu-

blicar. 

Antagonismologia: o antagonismo escritor engavetador / escritor publicador; o anta-

gonismo livro taconístico / livro tarístico; o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo 

coragem de escrever / medo de escrever; o antagonismo Holoteca / biblioteca convencional;  

o antagonismo detalhismo / perfeccionismo. 

Paradoxologia: o paradoxo comunicativo da transmissão da mensagem para si mesmo; 

o paradoxo de a escrita conscienciológica assistir primeiro ao próprio escritor. 

Politicologia: a política editorial da EDITARES; a política do autorado conscienciológi-

co; a política de cessão dos direitos autorais; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; 

a bibliocracia; a leiturocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei da retribuição dos aportes recebidos; a lei do maior esforço intelectu-

al; a lei do direito autoral; as leis da interassistencialidade. 

Filiologia: a grafofilia; a comunicofilia; a bibliofilia; a proexofilia; a leiturofilia; a pes-

quisofilia; a mentalsomatofilia; a gesconofilia; a organizaciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a gesconofobia; a assistenciofobia; a neofobia; a grafofobia; a literofobia;  

a argumentofobia; a bibliofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da despriorização; a síndrome da 

inércia grafopensênica. 

Maniologia: a mania de perfeição; a mania de não anotar as vivências. 

Mitologia: o mito do “dom” para a escrita; o mito da inspiração sem transpiração;  

o mito pessoal de a escrita de livros “não ser para mim”. 
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Holotecologia: a mentalsomatoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca; a assistenciote-

ca; a lexicoteca; a linguisticoteca; a pesquisoteca; a intermissioteca; a ideoteca; a intelectoteca;  

a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autoradologia; a Esti-

lística; a Conformaticologia; a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Comunicologia;  

a Gesconologia; a Redaciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin lexicógrafa. 

 

Masculinologia: o escritor conscienciólogo; o autorando; o acoplamentista; o agente re-

trocognitor; o amparador  intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o 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 escritora consciencióloga; a autoranda; a acoplamentista; a agente re-

trocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; 

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológi-

ca; 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 scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

communicator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens intel-

lectualis; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens interas-

sistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: livro conscienciológico inicial = a primeira publicação conscienciográfi-

ca; livro conscienciológico avançado = o tratado sobre especialidade da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da primazia da escrita; a cultura da valorização da escrita lúci-

da; a cultura da priorização grafopensênica; a cultura da Conscienciografologia Lúcida. 

 

Categorias. Sob a ótica da Conscienciografologia, o livro conscienciológico pode ser 

publicado em diversas categorias de obras, a exemplo das 14 abaixo relacionadas, dispostas em 

ordem alfabética: 

01. Antologias. 

02. Anuários. 

03. Autobiografias. 

04. Biografias. 

05. Dicionários. 

06. Enciclopédias. 

07. Guias. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14201 

08. Livros comemorativos. 

09. Livros didáticos. 

10. Livros infantis. 

11. Manuais. 

12. Pocket books. 

13. Relatos. 

14. Tratados. 

 

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 livro conscienciológico, indicados para a expansão das 

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

01.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Continuísmo  conscienciográfico:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

04.  Edição  conscienciográfica:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  EDITARES:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

06.  Escrita  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Escritor  conscienciólogo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

10.  Livro:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Redação  interassistencial:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

14.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  AUTORA,  AO  PUBLICAR  LIVRO  CONSCIENCI-
OLÓGICO  COM  TEMÁTICA  FUNDAMENTADA  EM  AUTOS-

SUPERAÇÕES  E  APRENDIZAGENS  EM  SITUAÇÕES  CRÍTI-
CAS,  ASSISTE  AOS  LEITORES  COM  AUTEXEMPLARISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já publicou ou pretende publicar gescon? Admi-

te ser a escrita do livro conscienciológico paradever proexológico dos intermissivistas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Almeida, Júlio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 

Salles; revisores Gisélle Razera; et. al; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 

1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2014; páginas 151 a 153. 

02.  Arakaki, Kátia; Autodesassédio Autoral; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail;  
3 enus.; 1 microbiografia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do 

Iguaçu, PR; 2010; páginas 29 a 54. 

03.  Idem; Travões na Escrita; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 1 E-mail; 3 enus.; 1 microbio-
grafia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2014; 

páginas 29 a 31. 

04.  Daou, Dulce; Completismo Autoral; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 4; N. 4; 1 E-mail; 3 enus.;  
1 microbiografia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, 

PR; 2013; páginas 36 a 40. 
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05.  Nonato, Alexandre; Ponto de Partida da Gescon; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 1 E-ma-

il; 3 enus.; 1 microbiografia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz 

do Iguaçu, PR; 2014; páginas 36 a 40. 
06.  Ribeiro, Luciana; Conscienciografograma; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 1 E-mail;  

3 enus.; 1 microbiografia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do 

Iguaçu, PR; 2014; páginas 3 a 19. 
07.  Vieira; Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websi-

tes; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 418, 419, 422, 
423, 640 a 642, 714 a 716 e 968. 

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 985 e 986. 
09.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 

150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesa; 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; 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 1 a 260. 
10.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lour-

des Pinheiro; 378 p.; 3 Seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 1 mi-

crobiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.476 ter-
mos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Igua-

çu, PR; 2009; páginas 178, 179 e 233. 

 

A. F. C. 
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L I V R O    D I G I T A L  
( I N F O C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O livro digital é a obra escrita disponibilizada em formato eletrônico, de 

modo gratuito ou pago, podendo ser lida em equipamentos tais como computadores, celulares ou 

dispositivos específicos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra livro deriva do idioma Latim, liber, “pel cula que se acha entre 

a madeira e a casca exterior; c rtex; livro”. Surgiu no Século XI. O termo digital vem do mesmo 

idioma Latim, digitalis, “referente ou semelhante aos dedos da mão; da espessura ou comprimen-

to do dedo”. Apareceu no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Livro eletrônico. 2.  Livro virtual. 

Neologia. As duas expressões compostas livro digital conscienciológico e livro digital 

eletronótico são neologismos técnicos da Infocomunicologia.  

Antonimologia: 1.  Livro impresso. 2.  Audio-book.  

Estrangeirismologia: o e-book reader; as telas e-ink. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Infocomunicologia. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Infocomunicologia. O informata lúcido há de viver atento em qualquer acesso rela-

tivo a todo arquivo interneteiro. Além disso, temos de enfrentar sempre o Osmar Contato, maior 

especialista em tiltes dos computadores”. 

2.  “Livro. O livro é o melhor estojo portátil de pensamento inventado até hoje. Os fa-

tos atuais indicam que o pendrive não vai substituir o livro”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tecnologia; o holopensene pessoal da escrita;  

o holopensene pessoal da infocomunicabilidade; o holopensene gesconológico; o holopensene da 

tecnofilia; o arquivo digital de autopensenizações grafadas; os tecnopensenes; a tecnopensenida-

de; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade. 

 

Fatologia: o livro digital; o e-book; o livro sem papel; o aparelho de leitura do livro digi-

tal; o celular; o computador; o tablet; a Internet; a rede mundial de computadores enquanto ferra-

menta de expansão da comunicação; a popularização do acesso à Internet facilitando a adoção 

e o uso do livro digital; o impacto das novas tecnologias utilizadas na concepção, produção e dis-

tribuição das obras; a ampliação do acesso ao livro; os livros digitais disponibilizados para down-

load gratuito; a infotares; a divulgação científica; as ferramentas de infocomunicação expandindo 

o alcance da educação; a tecnologia afetando a cadeia produtiva do livro; a biblioteca portátil; 

o livro digital enquanto companheiro de viagem; a facilidade de transporte de grande número de 

títulos em único aparelho; a leitura na tela ao invés da folha; os recursos proporcionados pela tec-

nologia impossíveis nos exemplares de papel; os mecanismos de busca de palavras; o clique sobre 

a palavra mostrando o significado; o hipertexto; a leitura não-linear; as figuras presentes nos li-

vros impressos podendo ser trocadas por animações ou vídeos nos livros digitais; os recursos para 

anotar, sublinhar, selecionar passagens e marcar páginas; a ampliação do corpo das letras; a tela 

retroiluminada permitindo a leitura no escuro; os e-books publicados pela Associação Internacio-

nal Editares; o livro digital facultando o acesso de maior número de intermissivistas à Conscien-

ciologia; a ampliação do público-alvo assistencial devido à disponibilização da obra na Internet; 
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a facilidade de acesso e de consulta a livros digitais contribuindo na redação de gescons; a Enci-

clopédia da Conscienciologia enquanto megacápsula do tempo virtual. 

 

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

gética e parapsíquica; as parapercepções; as inspirações dos amparadores extrafísicos de função 

na escrita do livro; a evocação de consciexes afins ao tema do livro digital; os paraleitores; a co-

lheita intermissiva; a facilidade de localização do livro em vida futura gerando o autorrevezamen-

to multiexistencial; a assimilação energética (assim); a desassimilação energética (desassim). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autor-leitor; o sinergismo interesseobra útil; a infoco-

municação sinérgica. 

Principiologia: o princípio da comunicabilidade evolutiva moderna. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) utilizado nas infocomunicações. 

Teoriologia: a teoria da intercomunicação cibernética; a teoria da grafoassistência. 

Tecnologia: as técnicas da infocomunicabilidade. 

Voluntariologia: os voluntários informatas da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Infocomunicologia. 

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

gia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisí-

vel dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Es-

critores. 

Efeitologia: o efeito irradiante das comunicações online; o efeito esclarecedor do texto 

assistencial; o efeito halo das comunicações. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes dos registros e leituras úteis. 

Ciclologia: o ciclo das tecnologias; o ciclo sadio leitura-reflexão. 

Enumerologia: o formato TXT; o formato RTF; o formato DOC; o formato AZW; 

o formato PDF; o formato HTML; o formato EPUB. 

Binomiologia: o binômio acervo impressoacervo digital; o binômio conteúdo-forma;  

o binômio escritores-escritos. 

Interaciologia: a interação autor-leitor; a interação virtual-consciencial. 

Crescendologia: o crescendo Tecnologia-Paratecnologia; o crescendo das supercomu-

nicações na vida moderna.  

Trinomiologia: o trinômio livro manuscritolivro impressolivro digital; o trinômio  

emissor-mensagem-receptor; o trinômio cultura-comunicação-discernimento. 

Polinomiologia: o polinômio ideia–arquivo–computadorlivro digital; o polinômio lei-

tura–associação de ideias–reflexão–escrita. 

Antagonismologia: o antagonismo impressão / digitalização; o antagonismo livro im-

presso / livro virtual. 

Paradoxologia: o paradoxo da fartura de títulos e escassez de leitores. 

Politicologia: a democracia comunicativa; a infodemocracia. 

Legislogia: a lei de direitos autorais sobre as obras publicadas no formato eletrônico. 

Filiologia: a infofilia; a comunicofilia; a neofilia; a computaciofilia; a ciberneticofilia;  

a interaciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a ciberfobia; a leiturofobia; a neofobia; a tecnofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: o mito de o livro digital ser subproduto do livro impresso; o mito de o livro 

impresso estar ameaçado pelo advento do livro digital. 

Holotecologia: a assistencioteca; a pensenoteca; a infoteca; a argumentoteca; a cognote-

ca; a comunicoteca; a consciencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Infocomunicologia; a Tecnologia; a Interassistenciologia; a Gra-

fopensenologia; a Informaciologia; a Infopesquisologia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; 

a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia. 

 

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 leitor; 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 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 leitora; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens infocommunicologus; o Homo sapiens lector; o Homo 

sapiens reeducator; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens intellectivus; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus;o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens eruditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: livro digital conscienciológico = aquele com temática fundamentada no 

paradigma consciencial; livro digital eletronótico = aquele com temática fundamentada no para-

digma materialista. 

 

Culturologia: a cultura da escrita; a cultura da comunicação; a cultura tecnológica;  

a cultura da leitura. 

 

Vantagens. Eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de vantagens do livro digital, se com-

parado ao livro impresso: 

01.  Armazenagem: vários textos ou livros em único equipamento. 

02.  Custo: corte de gastos com gráfica, papel e transporte. 

03.  Distribuição: recebimento imediato da mercadoria pelo comprador. 

04.  Durabilidade: não sofre desgastes com o manuseio. 

05.  Espaço: economia de espaço físico para estoque. 

06.  Interatividade: facilidade de acesso a links tornando a leitura dinâmica. 

07.  Manuseio: viragem de páginas com 1 só dedo. 

08.  Portabilidade: facilidade e leveza no transporte. 

09.  Tecnicidade: busca de palavras em dicionários; hipertexto. 

10.  Visibilidade: ampliação do corpo das letras; leitura no escuro. 
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Desvantagens. Eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de desvantagens do livro digital, se 

comparado ao livro impresso: 

1.  Dedicatória pessoal. Impossível no formato digital. 

2.  Energia. Sem baterias não há acesso. 

3.  Preço. Geralmente os equipamentos para leitura são caros. 

4.  Obsolescência. Sujeito a perenidade de tecnologia compatível. 

5.  Tela. Se for muito pequena dificulta a leitura. 

 

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 livro digital, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Computador  pessoal:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  EDITARES:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

06.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

08.  Infocomunicação  dispersiva:  Infocomunicologia;  Nosográfico. 

09.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

10.  Informação  pró-evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Livro:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Tecnologia  da  informação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

14.  Telefone  celular:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

 

SE  SOUBERMOS  UTILIZAR  FAVORAVELMENTE  A  TECNO-
LOGIA  DO  LIVRO  DIGITAL,  SERÁ  POSSÍVEL  RASTREAR  

FACILMENTE  GESCONS  ATUAIS  EM  VIDA  FUTURA,  AGI-
LIZANDO  OS  AUTORREVEZAMENTOS  MULTIEXISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade de deixar grafopense-

nes por intermédio de livro digital? Admite a tecnologia, se usada de maneira cosmoética, qual fa-

cilitador da propagação da tarefa do esclarecimento? 
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A. F. C. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14208 

L I X O    M N E M Ô N I C O  
( H O L O M N E M Ô N I C A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O lixo mnemônico é a condição da conservação inútil, fútil ou frívola  

e, portanto, descartável, das informações inúteis, improdutivas, inválidas, estéreis, supérfluas, no-

civas, dispensáveis, evitáveis, esbanjadoras de energias e tempo, travadoras da evolução, mas 

guardadas e ocupando espaço mentalsomático na memória da pessoa adulta, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo lixo é de origem obscura. Surgiu no Século XIV. O vocábulo mne-

mônico vem do idioma Latim Medieval, mnemonicus, e este do idioma Grego, mnémonikós, “de 

ou relativo à mem ria; que tem boa mem ria; que se refere ao uso da mem ria”. Apareceu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Resíduo mnemônico. 02.  Entulho mnemônico. 03.  Memória inútil.  

04.  Lembranças indesejáveis. 05.  Engramas descartáveis. 06.  Rememorações imprestáveis.  

07.  Bagulhos energéticos mnemônicos. 08.  Bugigangas mnemônicas. 09.  Cacas mnemônicas; 

detritos mnemônicos; imundícies mnemônicas. 10.  Cemitério mnemônico; esgoto mnemônico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo lixo: boca- 

-do-lixo; camarão-lixo; cobra-de-lixo; lata-do-lixo; lixão; lixeira; lixeiro; lixenta; lixento; lixoso. 

Neologia. As 3 expressões compostas lixo mnemônico, lixo mnemônico negligenciado  

e lixo mnemônico tratado são neologismos técnicos da Holomnemônica. 

Antonimologia: 1.  Limpeza mnemônica. 2.  Higiene Mnemônica. 3.  Memória útil.  

4.  Engramas valiosos. 5.  Artefatos do saber. 

Estrangeirismologia: a memória pessoal e o Zeitgeist; a memória do terror trash;  

o continuum consciencial higienizado; a limpeza dos lixões mnemônicos do laptop; o caos das in-

formações inúteis da Internet; a antienciclopédia dos sites com informações errôneas; os hobbies  

imprestáveis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à memória em geral. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Cadáver: li-

xo reciclável. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal quanto à Memoriologia; os retropensenes; a retro-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexo-

pensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a seletividade inteligente das 

autopensenizações; a linearidade das autopensenizações; os ortopensenes predominando sobre os 

patopensenes no microuniverso consciencial da conscin lúcida. 

 

Fatologia: o lixo mnemônico; a memória pessoal; o banco de memória; o dicionário ce-

rebral, analógico, seletivo; a capacidade pessoal de evocação; os problemas mnemônicos pes-

soais; os recursos mnemônicos anti-higiênicos; o acervo de informações pessoais ociosas; os ar-

quivos inúteis; os conhecimentos vãos; os excessos de informações inúteis; o peso do lixo mne-

mônico, pessoal, supersticioso; a mnemônica pessoal anômica; os maus hábitos mnemônicos;  

a pequena palavra insinuante atuante como miniengrama patológico; os estigmas mnemossomáti-

cos; o fechadismo mnemônico; os sedimentos mnemônicos malcheirosos; o lixo intelectual; o li-

xo imagístico; a acumulação patológica do lixo mnemônico; o lixo mnemônico tóxico; o acúmulo 

dos retroengramas inconvenientes bloqueando o afluxo dos neoengramas libertários; os lapsos da 

memória sadia em função das lembranças insistentes da memória doentia; a dificuldade mnemô-

nica impedindo a recuperação dos cons magnos; os rejeitos mnemônicos; os saberes inúteis; o li-
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xo mental da maioria dos livros; as palavras patológicas; o lixo mnemônico na condição de maté-

ria gasta intoxicante; as ideias patológicas; as fantasias patológicas ou o ato de evocar o lixo mne-

mônico; os devaneios patológicos ou o ato de revirar o lixo mnemônico; os arquivos mentais des-

cartáveis; as informações inúteis entulhando a memória da personalidade; a retenção estulta da 

cultura inútil; a Inutilogia inconsciente do subcérebro abdominal; a preservação das tolices; as tra-

dições medievalescas; as trivialidades ilógicas; os truísmos dispensáveis; a desorganização men-

tal; a autodespriorização na aquisição dos conhecimentos; os informes desnecessários; a escória 

das lembranças; a ausência da Higiene Mental; a reciclagem do lixo mnemônico; a conscin na 

condição de depósito de lixo; a manutenção estupidificadora do lixo acumulado na memória;  

a limpeza das memórias pessoais; a coleta de lixo da memória; o ato metódico de descartar os en-

tulhos da memória; a limpeza das informações desatualizadas ou erradas do microuniverso cons-

ciencial; a ação de deletar os informes inúteis; a saúde mental; o tratamento do lixo mental;  

a administração do lixo mental; a Inventariologia das memórias pessoais; a varredura das impure-

zas da memória pessoal; o ato da ciscagem das rememorações; o descarte dos monoideísmos;  

a contaminação intraconsciencial das ideias negativas; a limpeza das ideias fixas intrusivas; a TV 

como lata de lixo mental; o emprego do controle remoto ao modo de viradas da lata de lixo; o te-

lespectador promíscuo na condição de virador de latas de lixo; o desperdício de energias, tempo  

e espaço mnemônicos; a busca da reciclagem intraconsciencial (recin); a seletividade do esqueci-

mento intencional; a substituição das ideias peremptas; o descarte dos conceitos ultrapassados;  

o saneamento intraconsciencial básico; a abertura mnemônica; os mnemotestes práticos; a revi-

vescência inteligente de memórias; a recapitulação panorâmica da vida ou a reconstituição dos 

fatos sem as lembranças amargas da autobiografia; a fixação da hiperacuidade consciencial nas 

revisões retrospectivas existenciais; a preservação do melhor evolutivamente prioritário; a ho-

meostase mnemônica autoconsciente; a Paraprofilaxia das inutilidades; a saúde mnemossomática. 

 

Parafatologia: a criação do lixo mnemônico a partir da Paragenética; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático; o cultivo pessoal da holomemória; a rememoração extrafísi-

ca; o mentalsoma-cemitério na robéxis; o mnemossoma-esgoto da pessoa incauta; as autorretro-

cognições escolhidas; os megaengramas cosmoéticos libertários. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do vácuo evolutivo. 

Tecnologia: a mnemotécnica evoluída; os artifícios técnicos mnemônicos; a técnica da 

evitação da cultura inútil; a técnica da quantificação da qualidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Holomnemônica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: os efeitos patológicos do atravancamento da memória pessoal. 

Neossinapsologia: a limpeza das redes interneuronais, a partir da Higiene Mental, a fim 

de ceder espaço para as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo memória pessoal desorganizada–memória pessoal seletiva. 

Enumerologia: o lixo mnemônico astrológico; o lixo mnemônico pornográfico; o lixo 

mnemônico pedófilo; o lixo mnemônico mafioso; o lixo mnemônico sarcástico; o lixo mnemônico 

belicista; o lixo mnemônico tóxico. 

Interaciologia: a interação inputs-insights. 

Crescendologia: o crescendo patológico lixo mnemônico pessoal–retardamento mental 

da coletividade. 

Antagonismologia: o antagonismo memória / esquecimento; o antagonismo neopense-

nes / retropensenes; o antagonismo memória hígida / memória falhada; o antagonismo holome-

mória perempta / biomemória atual; o antagonismo memória do melhor / desmemória do pior 
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embasando a Higiene Consciencial; o antagonismo evento inesquecível / evento esquecível; o an-

tagonismo cosmovisão evolutiva / monovisão calidoscópica doentia. 

Paradoxologia: o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas; o paradoxo 

da minimemória parcial negativa subjugar a holomemória integral sadia da conscin indiscipli-

nada. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a mnemofilia; a recexofilia. 

Sindromologia: os lixões mnemônicos das evocações patológicas, em bloco, na síndro-

me do pânico. 

Maniologia: a evitação da Filosofia do Ignorantismo maníaco. 

Holotecologia: a holomnemoteca; a recexoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a cognoteca; a evolucioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemônica; a Mnemossomatologia; a Mentalsomatologia; 

a Inutilogia; a Nadalogia; a Autoconscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxio-

logia; a Recexologia; a Metodologia; a Autodisciplinologia; a Parageneticologia; a Mesologia;  

a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; as consbéis acumuladoras; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Sujismunda mne-

mônica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sa-

piens holomnemonicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sa-

piens recensor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens maxilucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lixo mnemônico negligenciado = as informações dispensáveis retidas na 

memória pessoal da conscin negligente; lixo mnemônico tratado = as informações dispensáveis 

da memória pessoal em processo de descarte constante por parte da conscin lúcida. 
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Culturologia: a cultura evolutiva da memória humana; a remoção inteligente da reten-

ção do lixo dos idiotismos culturais; a cultura improdutiva; a cultura inútil; a praga cultural;  

a viciosidade cultural; os vícios da formação cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o lixo mnemônico, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Autografia  cutânea:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

09.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

 

DEPOIS  DE  ALGUMAS  DÉCADAS  DE  EXPERIÊNCIA  HU-
MANA,  O  ACÚMULO  DO  LIXO  MNEMÔNICO  AFETA  TODA  

CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  EXIGINDO  ALGUMA  INI-
CIATIVA  TÉCNICA  EFICAZ  DE  HIGIENE  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já procedeu alguma vez o balanço e descarte do 

próprio lixo mnemônico? Há quanto tempo? Quais os resultados práticos resultantes do descarte? 
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L O C A L    D E    P O D E R   
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O local de poder é o lugar, área ou região específica, demarcador da 

posição de destaque, de maior força autopensênica, fluidez e desenvoltura energética da conscin, 

homem ou mulher.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo local deriva do idioma Latim localis, “relativo a lugar, local”, 

de locus, “lugar”. Apareceu em 1446. O termo poder vem do idioma Latim, possum, “poder; ter  

o poder de; ser capaz de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Locus de poder. 2.  Local de propulsão. 3.  Espaço de poder. 4.  Posi-

ção de poder.   

Neologia. As duas expressões compostas local de poder cosmoético e local de poder an-

ticosmoético são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Local de fragilidade. 2.  Local de inibição. 3.  Local de fraqueza.  

4.  Local de castração. 

Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal no local de poder; o status social; o ho-

me sweet home; o feng shui; o local de poder indoors; o local de poder outdoors.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade.  

Coloquiologia: o nadar de braçada; o estar na praia pessoal. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:  

1.  “Chacra. O local de maior poder num holopensene humano, identificado pela 

conscin parapsíquica, é o geochacra mais atuante do ambiente”. “Se há mudança dos elementos 

da Geografia, ou do recheio decorativo do holopensene, o local de poder energético ambiental se 

desloca”. 

2.  “ egalocal. A conduta inteligente é trabalhar em vários locais, porém centralizando 

mais as energias conscienciais (ECs) em um único holopensene, a fim de potencializá-lo como 

megalocal de poder, ao mesmo tempo com a força presencial e os contatos parapsíquicos mais 

íntimos com as consciexes amparadoras”.  

3.  “ oder. A pessoa, movida pelos instintos, não muda o local de poder, gerando, daí,  

a apriorismose”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; o holopensene pessoal da Inte-

rassistenciologia; o holopensene capacitador; o holopensene local agregador; o holopensene do 

local de trabalho tarístico reforçado pelos amparadores extrafísicos de função; a influência do ma-

terpensene local; a fôrma holopensênica pessoal podendo influir no local de poder; o holopensene 

desequilibrado; o holopensene patológico das instituições totais; o holopensene desassediado;  

o materpensene da comunicabilidade interassistencial forjando e reiterando o local de poder cos-

moético. 

 

Fatologia: o local de poder; os lugares estratégicos do recinto ou ambiente; a observação 

do ambiente; a identificação cosmoética do local de poder; o local de poder interassistencial; o lo-

cal de assistencialidade cosmoética; a identificação do padrão pessoal interassistencial; a força 

presencial manifesta da conscin; o espaço pessoal; a postura consciencial a partir do local de po-

der; o controle das intervenções dos assistentes ou participantes; o impacto do espaço monumen-

tal; a inobservância da escala humana; o fato de o local de poder eventualmente suprir a falta de 

posicionamento do líder; a hierarquia espacial institucional; a hierarquia espacial da vida humana; 
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a condição crítica da conscin refugiada; o local de poder da mulher negra na sociedade africana, 

onde servir comida aos homens, filhas(os) e convidadas(os) é gesto de poder; o uso da burca en-

quanto condição de polaridade extrema a qualquer local de poder; os abusos de poder a partir da 

austeridade ambiental; a observância aos direitos conscienciais; a assunção dos paradeveres cole-

tivos; a Geopolítica antecipando a definição do local de poder; a escolha discernida dos locais de 

poder pessoais; o emprego lúcido do local de poder consciencial máximo no momento evolutivo.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paralocal de po-

der próprio das consciexes lúcidas; a fluência vigorosa das energias sem entrecruzamentos ou in-

terferências negativas; a auscultação bioenergética; as energias conscienciais podendo permane-

cer gravitando no mesmo local por longo tempo; a sondagem parapsíquica pontual; a energia da 

forma; a energia do objeto; a energia do espaço; o local de poder energético no ambiente intrafísi-

co; o local de poder multidimensional nos cursos de campo conscienciológicos; a parassepsia pro-

filática realizada pela antecipação da chegada ao local da itinerância; a base intrafísica ideal, ener-

geticamente blindada ou amparoporto; o local propício aos insights extrafísicos; a holosfera pes-

soal enquanto local de poder da consciencia lúcida; a intensificação e potencialização das para-

percepções no local de poder energético; a cosmoconsciência enquanto megaparalocal de poder 

das Consciexes Livres (CLs). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo força presencial–local de poder; o sinergismo macrosso-

ma–força presencial. 

Principiologia: o princípio da hierarquia evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando os poderes locais. 

Teoriologia: a teoria das localizações das sedes da consciência, variáveis conforme os 

níveis existenciais. 

Tecnologia: as técnicas energéticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos da invasão do espaço pessoal no local de poder. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir do neo-holossoma. 

Binomiologia: o binômio local de poder–visão do poder; o binômio local de poder–de-

sembaraço verbal; o binômio poder-parapoder; o binômio local-paralocal; o binômio espaço 

pessoal–local de poder; o binômio microfone-palco; o binômio palco-bastidores. 

Interaciologia: a interação local-visão; a interação ação local–visão global. 

Crescendologia: o crescendo local intrafísico–Paracosmos.  

Trinomiologia: a evitação do trinômio patológico repressão-transgressão-perversão;  

o trinômio psicosfera–força presencial–local de poder; o trinômio da decisão assim-aqui-já (téc-

nica, local, momento); o trinômio sede de poder–local de poder–objeto de poder. 

Polinomiologia: o polinômio pessoa-momento-local-ação certos; o polinômio local-na-

cional-regional-continental; o polinômio palavra-gesto-objeto-local enquanto poderes conscien-

ciais descobertos e identificados pela conscin parapsíquica. 

Antagonismologia: o antagonismo cativeiro / local de poder; o antagonismo selva  

/ jaula; o antagonismo cadeira do réu / cadeira do juiz.  

Paradoxologia: o paradoxo do espaço pessoal autoconstrangedor. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a democracia; a autocracia; a pluto-

cracia; a evoluciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei da proéxis indicando o local de poder proexogênico. 

Fobiologia: a agorafobia; a claustrofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) reforçando locais de 

poder patológicos; a síndrome da ribalta. 

Maniologia: a mania de “aparecer”; a mania de “roubar a cena”. 
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Holotecologia: a cosmoeticoteca; a comunicoteca; a energoteca; a parapsicoteca; a pro-

exoteca; a socioteca; a geografoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Proxêmica; a Energossomatologia; a Paraper-

cepciologia; a Experimentologia; a Geopolítica; a Mesologia; a Arquitetura; a Conviviologia;  

a Evoluciologia. 

 

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 locator; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapi-

ens epicentricus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cogno-

polita; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: local de poder cosmoético = aquele planejado, mantido e ocupado pelo  

líder maxifraterno, em prol da implantação da evoluciocracia; local de poder anticosmoético  

= aquele planejado, mantido e ocupado pelo líder populista, em prol da perpetuação da auto-

cracia. 

 

Culturologia: a cultura da Holomaturologia.   

 

Segurança. Segundo a Experimentologia, não raro, o local de poder é definido ou poten-

cializado pelo nível de segurança e proteção dispensado aos respectivos usuários. Tal fato gera 

bem-estar e tranquilidade íntima, reforçando o padrão holopensênico existente. 

Diversidade. O amplo leque de locais de poder consciencial, nosográficos ou homeostá-

ticos, exige contudo atenção dos interessados na convivialidade lúcida, na atual Socin ainda 

patológica. 

 

Exemplos. Conforme a Pesquisologia, eis, por exemplo, 30 especialidades e respectivos 

locais de poder mais comuns, expostos em ordem alfabética: 

01. Administraciologia: a sede; a sala de reuniões; o Data Center; o guichê do caixa. 

02. Autocraciologia: o Bunker; a ilha; a jurisdição; o país; os limites do império.  
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03. Autoradologia: o Gesconarium; a Holoteca; o escritório; a biblioteca. 

04. Belicismologia: a torre de controle; o quartel-general; a caserna.  

05. Botanicologia: o recanto; o coreto. 

06. Comunicologia: o estúdio; a mesa do locutor; a bancada dos telejornalistas. 

07. Consciencioterapiologia: o Consultorium consciencioterápico; a poltrona do cons-

ciencioterapeuta. 

08. Controlologia: a guarita; a cabine; a torre de controle; o panóptico. 

09. Desportologia: a raia; a arena; o podium.  

10. Direitologia: a tribuna; o tribunal.  

11. Epiconologia: o campo bionergético; a poltrona do epicon.  

12. Familiologia: a cabeceira da mesa de refeições.  

13. Filmologia: o set de filmagem; a cadeira do diretor. 

14. Holociclologia: o local pessoal na megamesa do Holociclo. 

15. Intrafisicologia: o escritório pessoal; a alcova blindada.  

16. Liderologia: o escritório do Chief Executive Officer (CEO); a poltrona do líder;  

o andar da presidência. 

17. Medicinologia: o consultório médico; a mesa do médico; o centro cirúrgico. 

18. Musicologia: o piano; o fosso da orquestra; o pedestal do maestro.  

19. Naturologia: a toca; o casulo; o ninho. 

20. Pararreurbanologia: o leito da então conscin oligofrênica Serenão Reurbanizador. 

21. Pedagogiologia: a sala de aula; a mesa do professor; a tribuna. 

22. Pesquisologia: o laboratório pesquisístico.  

23. Politicologia: o palanque; o Congresso Nacional; o gabinete funcional. 

24. Proexologia: a Cognópolis; a residência proexogênica. 

25. Projeciologia: a base intrafísica do projetor; o Projectarium. 

26. Religiologia: o púlpito; o altar; o congá; o mosteiro; a sacada do papa; o minarete;  

o papamóvel; o confessionário.  

27. Teatrologia: o centro do anfiteatro; o palco; o camarote; a friza. 

28. Tenepessologia: a poltrona do tenepessista; a cama da tenepes; o Tenepessarium. 

29. Tertuliologia: o local do verbetógrafo; o local habitual do tertuliano assíduo; o local 

do mediador; o local da transmissão; o local dos anúncios. 

30. Viajologia: a cabine do avião; a poltrona do piloto; a cadeira do motorista. 

 

Deslocamento. Consoante a Tecnologia, na Era das Comunicações, a supervalorização 

das realidades virtuais e hiperespaços vem promovendo o deslocamento das características dos 

locais de poder consciencial, a exemplo dessas 4 condições, expostas em ordem alfabética: 

1.  Fantasias. Exacerbação de fantasias pessoais e grupais, a partir de locais de poder 

imaginários. 

2.  Mídias. Criação de locais virtuais de poder, a exemplo de blogs, sites e facebooks.  

3.  Potencialização. Ampliação da visibilidade de locais de poder antes menosprezados. 

4.  Transformação. Empoderamento de ambientes domésticos, privativos, transforma-

dos em locais de poder. 

 

Autolucidologia. O local de poder pode estimular conscins anticosmoéticas à fascinação 

e domínio de outrem. Vale buscar o autodiscernimento e a desenvoltura energética, em prol da 

homeostase pessoal e grupal.   

 

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 local de poder, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01. Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02. Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03. Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04. Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05. Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

06. Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07. Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08. Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

09. Geopolítica  Desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

10. Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11. Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12. Poder:  Politicologia;  Neutro. 

13. Raia  conscienciocêntrica:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14. Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15. Viveiro  evolutivo: Evoluciologia; Homeostático. 

 

A  CONSCIN  LÚCIDA,  A  PARTIR  DO  CPC,  BUSCA  CRIAR 

E  ALIMENTAR  HOLOPENSENE  PESSOAL  HOMEOSTÁTICO,  
VISANDO  A  CONVIVÊNCIA  HARMÔNICA  EM  PROL  DE  ME-
GALOCAL  DE  PODER  CONSCIENCIAL  INTERASSISTENCIAL.   

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém autolucidez quanto aos locais de poder?  

Costuma promover ou usufruir de locais de poder cosmoéticos? Com qual frequência? 
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3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 330, 1.047  

e 1.317. 
4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 10a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 578.  

 

D. D. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14217 

L O C A L I Z A Ç Ã O  
( P R O X Ê M I C A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A localização é o ato ou efeito de localizar(-se), o local no qual se situa  

a pessoa, coisa, fenômeno ou a origem de qualquer realidade pesquisada, onde a consciência fixa, 

concentra ou centraliza temporariamente, o megafoco, fulcro, sede de atuação ou o locus das pró-

prias faculdades de percepção e parapercepção, em determinada oportunidade ou momento evolu-

tivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo localização deriva do idioma Latim, localis, “relativo a lugar; 

local”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Situação. 02.  Colocação; disposição. 03.  Posicionamento. 04.  Alo-

jamento. 05.  Aposição. 06.  Postura. 07.  Instalação. 08.  Estado da consciência; fixação; inser-

ção. 09.  Estacionamento; paradeiro. 10.  Ambiente; atmosfera; holopensene. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 37 cognatos derivados do vocábulo local: auto-

localização; deslocabilidade; deslocação; deslocada; deslocadesmectasia; deslocado; desloca-

dor; deslocadura; deslocalização; deslocalizar; deslocamento; deslocar; deslocável; locação; lo-

cador; locadora; localidade; localismo; localista; localização; localizada; localizado; localizar; 

localizável; locar; locário; locatário; locativo; paralocal; paralocalização; relocação; relocar; 

sublocação; sublocador; sublocar; sublocatária; sublocatário. 

Neologia. As duas expressões compostas localização simples e localização complexa 

são neologismos técnicos da Proxêmica. 

Antonimologia: 01.  Sem paradeiro. 02.  Sem teto. 03.  Deslocação. 04.  Deslojamento. 

05.  Desabrigo. 06.  Nomadismo. 07.  Apatricidade. 08.  Erraticidade. 09.  Inconsciência. 10.  De-

sorientação. 

Estrangeirismologia: o status social; o in loco; o in situ; o Tenepessarium; o Projecta-

rium; o Proexarium; o fisiopodium; o shopping center; o Global Positioning System (GPS). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autodisciplinologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Recriemos 

os locais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da territorialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a localização; a localização ideal de cada coisa; o posicionamento das realida-

des; o solo; a fazenda; a província; o subúrbio; a Terra; o terreno; o território; o ninho afetivo;  

o quarto de dormir; a base física; o escritório; a medida da autorganização intrafísica; a ordem das 

locações; a arrumação dos objetos; os móveis; as gavetas; os objetos de uso pessoal; o domicílio 

humano; a basecon da pessoa; o lugar da vivência; o local intrafísico de poder; a residência; a lo-

calização da moradia; a segurança ambiental; a autofixação; o encaramujamento; o almoxarifado; 

o local-chave da vida humana; o teatro da vida; a vista; o cenário; o panorama; a localização certa 

no momento evolutivo adequado; a localização entrópica; a latitude; a longitude; a altitude; as 

coordenadas geográficas; a árvore plantada fixa; o tijolo fundamental; a sede; a empresa; a insti-

tuição; a matriz; a territorialidade intra e extraconsciencial; a Inventariologia Pessoal; a Arquivís-

tica Pessoal; a Cognópolis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o holopensene do-

miciliar; o local extrafísico; o encapsulamento ambiental; a alcova energeticamente blindada;  

o ambiente projetado para a prática da tenepes; a base da ofiex; as energias conscienciais (ECs) 

gravitantes no mesmo local. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da Parageografologia. 

Teoriologia: a teoria das localizações. 

Tecnologia: a tecnologia parambiental. 

Enumerologia: a âncora; a raiz; o alicerce; o ninho; o lar; o domicílio; o paradeiro. 

Binomiologia: o binômio ruralismo-urbanismo; o binômio epicon-local. 

Interaciologia: a interação conscin-socin; a interação consciexes-sociexes. 

Trinomiologia: o trinômio evolutivo humano útero-criadouro-incubadora; o trinômio 

local-holopensene-cosmovisão; o trinômio ofiex-dimenex-reurbex; o trinômio assim-aqui-já (téc-

nica-local-momento). 

Polinomiologia: o polinômio local-nacional-regional-continental. 

Antagonismologia: o antagonismo cosmopolita / interiorota. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da adaptação existencial; a lei da hierarquia evolutiva. 

Filiologia: a xenofilia. 

Fobiologia: a xenofobia. 

Maniologia: a dromomania. 

Holotecologia: a geografoteca; a geologoteca; a epicentroteca; a brinquedoteca; a glo-

boteca; a geoteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Proxêmica; a Experimentologia; a Geografia; a Topografia;  

a Corografia; a Topologia; a Fisiografia; a Geopolítica; a Mesologia; a Ecologia; a Evoluciologia; 

a Intrafisicologia. 

 

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;  
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a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens locator; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens barrius; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens 

barathrosphericus; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: localização simples = a da conscin vulgar no estado da vigília física ordi-

nária ou governando o soma; localização complexa = a da consciex livre em qualquer estado 

consciencial. 

 

Ponta. Os 2 hemisférios cerebrais representam apenas a ponta visível do imenso iceberg 

constituído pela consciência real, silenciosamente submersa em outras dimensões existenciais, 

sempre como sede ou fulcro de manifestação em toda ocasião. Quanto mais evoluída a consciên-

cia, mais frequentes e mais intensas serão as mudanças da autolocalização. 

Compreensão. Para se entender a teoria das localizações das sedes da consciência, va-

riáveis conforme os níveis existenciais, a conscin pode partir do seguinte exemplo: coloque 1 in-

dicador apontando para cima, à frente, olhe para o dedo e pense estar existindo aí, no mesmo lo-

cal onde se encontra o dedo físico, denso e visível, coexistindo, 1 bilhão de outros dedos simila-

res, invisíveis às percepções dos olhos humanos, vibrando em frequências diferentes, sem 1 inter-

ferir na existência dos outros, e muitos desses dedos podendo ser meras criações da consciência, 

ou seja, simulacros do dedo humano. 

Projeciologia. No exemplo dado, a consciência observadora estaria enfocando ou distin-

guindo apenas 1 dedo, o mais denso, permanecendo na condição da coincidência física. Suponha, 

no entanto, a projeção lúcida para outro nível ou dimensão. Então a consciência usaria, por exem-

plo, como sede temporária, a frequência do psicossoma correspondente ao dedo similar, extrafísi-

co, de N. 87.587.587, índice escolhido aleatoriamente, componente do bilhão referido. 

Dimenex. Essa infinidade de dedos relaciona-se apenas ao psicossoma ou à dimensão 

extrafísica propriamente dita. Quanto ao mentalsoma, na dimensão mentalsomática, a consciência 

não mais necessita de duplicatas de dedos ou de veículo orgânico para se manifestar. 

 

Síntese. Na síntese dos estudos das localizações da consciência constata-se poderem 

ocorrer as mesmas condições expostas em razão de 6 fatores determinantes distintos, compondo  

o modelo a ser empregado como medida-padrão para aferir toda a Fenomenologia da consciência, 

nesta ordem funcional – lucidez, vontade, energia, frequência, passividade e mudança – exposta 

aqui: 

1.  Autoconscienciologia. A lucidez da consciência depende da própria evolução e pode 

ser classificada em inconsciente, semiconsciente e consciente. Os fatos falam a favor da instabili-

dade permanente da lucidez da consciência até quando a mesma atinge o pico máximo de equilí-

brio, ou estabilidade relativa, no mais alto nível de serenidade extrafísica, como se esta instabili-

dade fosse componente indispensável às condições da vida consciencial. 

2.  Voliciologia. A intensidade da vontade, ou atividade consciencial, depende muito da 

motivação emotiva (emoção, Psicossomatologia) ou da motivação racional (sentimento, Mental-

somatologia) da consciência. A vontade quando motivada pela emotividade demonstra estar  

a consciência ainda adstrita às manifestações do psicossoma, corpo emocional, ou ao lado animal, 

subumano. A vontade motivada por sentimento positivo, ou pela racionalidade, evidencia já estar 

caminhando para o predomínio das manifestações conscienciais através do mentalsoma ou o para-

corpo do autodiscernimento. 

3.  Energossomatologia. A utilização das energias conscienciais (ECs) depende da efi-

cácia do desempenho da consciência. O desempenho da consciência na utilização das ECs deriva 

do grau de conscientização quanto à existência dessas mesmas ECs quando manipuladas sem sa-
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ber, ou inconscientemente, ainda permanecendo nos domínios dos instintos dos animais subuma-

nos (cérebro reptiliano, atavismo) e não apresentando a devida eficiência ou produtividade. 

4.  Frequência. A alteração da frequência vibratória ou densidade do veículo de mani-

festação consciencial depende do fluxo das energias conscienciais empregado pela conscin, 

homem ou mulher. Não existe nível consciencial rigidamente estabelecido para determinada di-

mensão da vida onde a consciência está temporariamente sediada. Cada dimensão apresenta 

imensa gradação, indo de certo extremo ao outro, de determinada densidade maior até à densida-

de menor, ou da condição de clareza consciencial descontínua até à condição de limpidez cons-

ciencial completa naquela dimensão. Nenhuma pessoa tem a mesma acuidade consciencial todo  

o tempo quando se acha desperta fisicamente. O mesmo acontece na dimensão paratroposférica  

e até na dimensão mentalsomática. 

5.  Passividade. O grau de sensibilidade da consciência às influências de outras pode ser 

normal ou patológico. Somente devido à passividade, quando sufocando a vontade, podem ocor-

rer diversos fenômenos distintos: parapsiquismo, assédio interconsciencial, intuição, hipnose, nos 

quais a consciência é vivida ou teleguiada, em vez de viver ou decidir por si. A autopassividade, 

se excessiva, altera a conta-corrente grupocármica da conscin. 

6.  Mudança. A mudança de dimensão ou nível de manifestação da consciência pode se 

dar instantaneamente com ou sem trauma. O tempo torna-se relativo quanto à influência exercida 

sobre as mudanças das localizações conscienciais porque estas podem ocorrer de maneira relam-

pagueante consoante à velocidade do pensamento. 

 

Taxologia. Existem dezenas de fenômenos decorrentes das mudanças da localização 

consciencial. 

Utilidades. A análise dos fatores determinantes das localizações conscienciais aponta 

várias utilidades capazes de ajudar extraordinariamente o projetor (ou projetora) consciente  

a compreender e a obter a melhoria dos autodesempenhos: a necessidade da serenidade extrafísi-

ca; o fenômeno da cosmoconsciência, a projeção de autoconsciência contínua, o estado da auto-

consciência contínua e longa série de outros fenômenos e situações de menor expressão. 

Cosmoconscienciologia. A localização consciencial na condição de cosmoconsciência 

torna-se abrangente, por atacado, no todo, surgindo a liberação absoluta da sede consciencial am-

pliada e livre de espaços, formas, pesos, tempos, frequências vibratórias e de todas as limitações. 

O estado da cosmoconsciência facilita as projeções de autoconsciência contínua empurrando  

a consciência a nível melhor na escala do estado da autoconsciência contínua. 

Continuum. Conclusões racionais depois do cotejo de todas as evidências referidas: tor-

na-se dificílimo predeterminar o tipo exato de projeção consciente autoinduzida. A projeção cons-

ciente constitui continuum consciencial ou sucessão permanente de estados conscienciais altera-

dos amalgamando-se, interpenetrando-se ou revezando-se ininterruptamente. 

Fenomenologia. Todas as classificações dos fenômenos da Projeciologia objetivam tão- 

-somente a teoria didática para a abordagem racional e pedagógica do assunto, pois, na prática,  

a consciência extrapola espontaneamente os parâmetros classificatórios mais rígidos. Na análise 

dos fenômenos da projeção consciente será forçoso admitir-se ser a consciência incompartimentá-

vel, ou seja, não se biparte. 

Cerebrologia. Outro aspecto importante para se entender mais acuradamente os fenô-

menos projeciológicos é as múltiplas sensações ou estados conscienciais ocorrerem com a saída 

da consciência intrafísica da sede física, ou seja, do cérebro denso na cabeça do corpo humano. 

Paracerebrologia. O fenômeno consciencial projetivo somente acontece quando a cons-

ciência se desloca, ou se projeta, da sede física para fora, no caso, para a dimensão extrafísica, 

através do mentalsoma isolado, ou dentro do paracérebro do psicossoma. 

Fenômenos. Eis alguns fenômenos conscienciais capazes de ocorrer sem sobrevir a saída 

da consciência da sede física: devaneio; sono; sonho; sonho lúcido colorido; pesadelo; estado hip-

nagógico; estado hipnopômpico; intuição; emissão mental telepática; recepção mental telepática, 

parapsíquica e hipnótica; ocorrências mnemônicas; e alucinações. Contudo, tais fenômenos po-

dem também acontecer quando a consciência se encontra fora do cérebro físico, denso. 
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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 localização, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

2.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

3.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

4.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

5.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

6.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

7.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

EM  TODOS  OS  MOMENTOS  EVOLUTIVOS  CRÍTICOS, 
A  CONSCIÊNCIA  CARECE  DE  CONSCIENTIZAR-SE  DA  

LOCALIZAÇÃO  REAL  DE  SI  PRÓPRIA  A  FIM  DE  EXERCER  

CORRETAMENTE  AS  MANIFESTAÇÕES  AUTOPENSÊNICAS. 
 

Questionologia. O tema da localização, notadamente consciencial, já foi enfocado por 

você, leitor ou leitora? Por qual razão? 
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L O C U S    M I N O R I S    R E S I S T E N T I A E  
( P A R A S S E P S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O locus minoris resistentiae é a fragilidade holossomática passível de assi-

milações energéticas interconscienciais inconscientes e / ou conscientes, reclamando imediato 

protocolo assepsiológico perante a iminência de contaminações tóxicas para o microuniverso 

consciencial focado na autodesperticidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 
Etimologia. O vocábulo do idioma Latim, locus, significa “lugar”. O termo minoris, do 

mesmo idioma, quer dizer “menor”. A palavra resistentiae do idioma Latim significa “resist ncia. 

Sinonimologia: 1.  Local de menor resistência. 2.  Ponto fraco holossomático. 3.  Lugar 

de impacto holossomático. 4.  Região holossomática indefesa. 5.  Parte débil holossomática. 

6.  Calcanhar de Aquiles holossomático. 7.  Trafar nosológico. 

Neologia. As 5 expressões compostas locus minoris resistentiae, locus minoris resisten-

tiae somático, locus minoris resistentiae energossomático, locus minoris resistentiae psicossomá-

tico e locus minoris resistentiae mentalsomático são neologismos técnicos da Parassepsiologia. 

Antonimologia: 1.  Local de resistência. 2.  Ponto defensivo holossomático. 3.  Ponto 

forte holossomático. 4.  Lugar de força holossomático. 5.  Região holossomática fortalecida. 

6.  Trafor paragenético. 

Estrangeirismologia: a psicosfera antivenon da conscin desperta; a faiblesse paragenéti-

ca detectada; a observação vigilante das outside influences recebidas; os inevitáveis rapports in-

terconscienciais patológicos e / ou ambíguos; a paraprofilaxia da energetic hangover; as intoxica-

ções energéticas ignoradas da conscin rudi cortice; os procedimentos técnicos desassimilatórios 

avant garde do interassistente veterano; a paracamuflagem cosmoética do locus operandi de Se-

renões; a desassimilação sub specie momenti; o role playing interassistencial do tenepessista au-

tolúcido; o locus nascendi da autointencionalidade; o conhecimento quanto ao timing ideal da de-

sassim; os cuidados autodefensivos imediatos, ao invés do laissez-faire energético; o weak point 

holossomático. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autodefensividade energética. 

Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A automi-

tridatização funciona. Assimilações podem matar. Existe contágio energético. Inexiste bioenergia 

neutra. Desassim exige autorganização. A MBE ajuda. Energias patológicas contaminam. Pro-

movamos desbloqueios energéticos. EV é saúde. Atenção patrocina autodefesas. Autoortopense-

nidade: autodefesa perene. 

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

1.  “Autencapsulamento. Depois da desassim, o autencapsulamento energético é a mai-

or couraça, escudo e autodefesa da consciência assistente interconsciencial”. 

2.  “Autodefesa. O caráter cosmoético é a melhor autodefesa”. 

3.  “Protomegatrafar. No universo da Trafarologia, o locus de menor resistência do 

microuniverso da consciência é o seu protomegatrafar”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal autodefensivo; o holopensene da autodespertici-

dade; o holopensene pessoal refratário a intoxicações energéticas; a fôrma holopensênica interas-

sistencial autolúcida; a autopensenidade regenerativa macrossomática; a pensenização autolim-

pante da pacificação íntima; o materpensene interassistencial veterano; o autopensene fragilizado; 

a psicosfera vulnerável; os benignopensenes; a benignopensenidade; os intrusopensenes; a intru-
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sopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade linear; a autopensenização 

auto e heterodesassediante; a selagem autoortopensênica. 

 

Fatologia: a autopesquisa somática incansável; os estudos técnicos básicos nas áreas 

médica e farmacológica calçando as autofragilidades; a relatividade do conceito de corpo fechado 

para o interassistente cosmoético; a autonegligência quanto aos exopertúrbios onipresentes; a des-

soma prematura gerada pela automedicação em conscins hipocondríacas portadoras de carências 

afetivas multifaces; a importância de saber diferenciar pedágio de acidente de percurso; a identi-

ficação e admissão da própria dinâmica emocional frágil; o cuidado para não dar trabalho dobra-

do aos amparadores por imprudência quanto à própria vulnerabilidade; o acidente de percurso 

evitável, passando despercebido; as ambiguidades espúrias (autocorrupções) encobertas por me-

canismo de defesa do ego (MDE); os males do ofício tidos à conta de desafios bem-vindos ao de-

senvolvimento autoparapsíquico interassistencial; a obscuridade médica quanto à verdadeira etio-

logia de enfermidades psicossomáticas; o lazer produtivo e exercícios físicos leves habituais evi-

tando bloqueios energéticos; a percuciência útil aplicada aos 15 minutos posteriores às contami-

nações desassediológicas; a atenção redobrada aos pontos frágeis, de baixa resistência holossomá-

tica; a prontidão e presteza quanto a desassins urgentes; a autovigilância para evitar brecha sobre 

pontos vulneráveis nas assins; a necessidade do entendimento e aplicação diuturna da fórmula 

SEI; a coragem cosmoética prudente para superar as autovulnerabilidades; os cuidados quanto 

à segurança parapsíquica holossomática; a inteligência evolutiva (IE) na defesa do melhor para 

todos; o detalhismo profilático aplicado à própria alimentação; as razões lógicas para adoção do 

autabsolutismo cosmoético; a desencucação perante dores-fantasma decorrentes de acoplamentos 

energéticos; a profilaxia cognitiva preservando a autocriatividade; a prioridade profilática do che-

ck-up somático anual evitando surpresas desagradáveis e urgências médicas; a qualidade cosmoé-

tica dos vetores autodefensivos intencionais; o autexemplarismo, verbação e teática, condições 

autodefensivas naturais; o aproveitamento diário da condição de portar macrossoma autorregene-

rativo. 

 

Parafatologia: o locus minoris resistentiae; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático na condição de ferramenta autodefensiva insubstituível; a prioridade da autossinalética 

energoparapsíquica mapeada para identificação de pontos frágeis; a mobilização básica de ener-

gias (MBE), na condição de segunda natureza profilático-terapêutica interassistencial; o arco vol-

taico craniochacral, auto ou heteraplicado, favorecendo a parassepsia do órgão de choque; 

a autorrespiração holochacral protegendo o lugar de menor resistência holossomática; o fluxo 

energético vertical promovendo a rápida decantação energossomática; a energização frontocha-

cral acelerando o desenvolvimento da clarividência; a sempre útil chuveirada autorrevitalizadora 

restabelecendo a homeostase holossomática; o circuito corono-frontochacral estimulador do livre 

fluxo energético entre cérebro-paracérebro; a autanamnese energossomática identificando blo-

queios corticais e paracorticais; a evitação da súbita entropia holossomática; o potencial energos-

somático evidenciado nos exames clínicos de rotina; a autodecantação energética frequente garan-

tindo saúde consciencial; o autossensoriamento do chacra-alvo pararreceptor de energias deleté-

rias; as autofragilidades holossomáticas pesando na economia energética da tenepes; a baixa imu-

nidade somática e energossomática reconhecida; o fortalecimento holossomático a partir da auto-

pesquisa recinológica; os amortecedores energéticos naturais do holochacra ativo e energossoma 

hígido; as paracâmeras de vigilância bioenergética sempre operantes; a discriminação holosso-

mática técnica promovida pelos automonitoramentos atuantes no mentalsoma (pensamentos, in-

tenções, autassédios), psicossoma (emoções, sentimentos), energossoma (bloqueios, potência de 

fluxo) e soma (sintomas, desconfortos); a paraprofilaxia dos colapsos energéticos; o bom hábito 

autodefensivo da sintonia fina calibrando as zonas holossomáticas frágeis; a eliminação constante 

de cargas energéticas tóxicas aderidas à holosfera; as assimilações complexas decorrentes de res-

gatexes patrocinados pelo amparo funcional; a mudança de temperamento permitindo a autorrege-

neração paragenética continua; o paracérebro e mentalsoma atilados dando o tom da segurança 

parapsíquica; a atenção dividida aplicada ao proscênio de eventos desassediológicos multidimen-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14224 

sionais; o acesso hígido à holomemória patrocinando autorretrocognições sadias com recuperação 

de cons autodefensivos, indispensáveis aos tenepessistas, jejunos ou veteranos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo arco voltaico–estado vibracional; o sinergismo assim- 

-desassim; o sinergismo pertúrbio–locus minoris; o sinergismo energia imanente (IE)–energia 

consciencial (EC); o sinergismo absorção energética–autocura; o sinergismo circuito fechado– 

–EV; o sinergismo aceleração de energias–descontaminação. 

Principiologia: os princípios conscienciológicos; o princípio universal do intercâmbio 

energético; o princípio da descrença (PD); o princípio da mutualidade; o princípio da interassis-

tência; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da constância. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o respeito às cláusulas paradireito-

lógicas do CPC conferindo imunidade duradoura ao interassistente; o código grupal de Cosmoéti-

ca (CGC); o Código de Ética Médica (Deontologia); o código farmacológico evitando interações 

medicamentosas; o código de pesquisa pessoal; o código paragenético (paraDNA). 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da assimilação simpática; a teoria da desassi-

milação simpática; a teoria da série harmônica; a teoria do accident proneness; a teoria da ma-

kro-PK destrutiva; a teoria do macrossoma. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV); a técnica do autencapsulamento; a técnica do heterencapsulamento; a técnica da autome-

gaeuforização; a técnica da homeostase holossomática; a técnica da autoimperturbabilidade. 

Laboratoriologia: o autolabcon refratário aos exopertúrbios; o laboratório consciencio-

lógico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticolo-

gia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Aco-

plamentarium; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível dos Pen-

senologistas; o Colégio Invisível de Epicons; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisí-

vel da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da 

Reurbanologia. 

Efeitologia: a realidade inafastável do efeito kriptonita vivenciado por ectoplastas, frá-

geis ou fortes; o efeito-contágio das ECs; o efeito-colapso holochacral; o efeito-relâmpago de de-

sintoxicação energética; o efeito em cadeia do autassédio; o efeito-dominó holossomático pós-is-

cagem extrafísica; o efeito-cascata homeostático da exteriorização energética; o efeito-apagão 

da autolucidez na vampirização energética. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas assins; as neossinapses aprendidas 

pelas desassins; as neossinapses oriundas do automitridatismo; as neossinapses nascidas de inte-

rassistências; as neossinapses originadas de autodefesas; as neossinapses provocadas pelo auto-

desassédio; as neossinapses formadas pela tenepes. 

Ciclologia: o ciclo energético autoprofilático; o ciclo assistencial paraterapêutico; o ci-

clo autodefensivo; o ciclo automitridático; o ciclo autoimunológico; o ciclo assimilatório; o ciclo 

vital. 

Binomiologia: o binômio evocação-assimilação; o binômio autodefesa-primener; o bi-

nômio assim voluntária–assim involuntária; o binômio iscagem inconsciente–iscagem autolúci-

da; o binômio agenda intrafísica–agendex; o binômio admiração-discordância; o binômio evoca-

ção-rapport. 

Interaciologia: a interação emoção-assimilação; a interação autassédio-heterassédio; 

a interação preguiça-intoxicação; a interação postura autotélica–postura exotélica; a interação 

órgão frágil–cuidados dobrados; a interação vontade-intenção; a interação cérebro-paracé-

rebro. 

Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo soma-macrossoma; o crescen-

do genética-paragenética; o crescendo libertação-policarmalidade; o crescendo fisiologia somá-
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tica–parafisiologia energossomática; o crescendo intuição-autopsicofonia; o crescendo telepa-

tia-paratelepatia. 

Trinomiologia: o trinômio sobrepairamento-equanimidade-imperturbabilidade; o trinô-

mio alimentação-respiração-movimentação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinô-

mio assimilação energética–assimilação cognitiva–assimilação retrocognitiva; o trinômio moré-

xis-minimoréxis-maximoréxis; o trinômio pensamento-palavra-ação; o trinômio assistente-assis-

tível-assistido. 

Polinomiologia: o polinômio acoplamento energético–semipossessão patológica–semi-

possessão benigna–despossessão interconsciencial; o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinô-

mio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma-neossoma; o polinômio apatia-antipatia-simpa-

tia-empatia; o polinômio bioenergia-geoenergia-fitoenergia-hidroenergia-zooenergia; o polinô-

mio mágoa–ressentimento–conflito–labilidade parapsíquica emocional; o polinômio paracirur-

gia–parassepsia–paranalgesia–para-hemostasia–homeostasia. 

Antagonismologia: o antagonismo negligência / providência; o antagonismo atuação 

centrípeta / atuação centrífuga; o antagonismo descuido / perigo; o antagonismo rigidez / flexibi-

lidade; o antagonismo alta imunidade / baixa imunidade; o antagonismo saúde / doença; o anta-

gonismo vitalidade / debilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo do ataque paraterapêutico; o paradoxo da Cosmoética 

Destrutiva; o paradoxo de a autoparavacinação poder imunizar o soma; o paradoxo de a paraci-

rurgia sem cortes eliminar partes orgânicas doentes; o paradoxo de o soma forte poder coexistir 

com energossoma bloqueado; o paradoxo de a autexposição a energias tóxicas poder gerar auto-

defesa; o paradoxo de o portador de macrossoma poder apresentar trafar nosológico (doença 

congênita). 

Politicologia: a energocracia; a desassediocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; 

a meritocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do megaesforço autoparapsíquico; a lei da afinidade; a lei da sobrevi-

vência do mais apto; a lei da complementariedade de opostos; a lei de toda multidão degradar as 

energias; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da empatia. 

Filiologia: a neofilia; a energofilia; a autoparaprofilaxiofilia; a terapeuticofilia; a desassi-

milofilia; a imunofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a energofobia; a autolibertação definitiva da tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome da autovitimização; a síndrome da 

sepse; a síndrome da procrastinação; a síndrome do pânico; a síndrome do ansiosismo; a síndro-

me da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a riscomania; a mania do corpo perfeito “bichado” por dentro; a mania de 

deixar para lá as providências desassimilatórias. 

Holotecologia: a energeticoteca; a somatoteca; a proexoteca; a consciencioterapeutico-

teca; a conscienciometroteca; a parapercepcioteca; a paraterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassepsiologia; a Paraprofilaxiologia; a Parageneticologia;  

a Holossomatologia; a Consciencioterapia; a Interassistenciologia; a Paranatomia; a Parafisiolo-

gia; a Autossinaleticologia; a Autopesquisologia; a Recinologia; a Paraprofilaxiologia; a Autodes-

pertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ectoplasta; a conscin autoparapsíquica; a conscin minipeça auto-

lúcida; o indiv duo de “corpo fechado”; a consciex transmigrada; a personalidade lábil; a isca hu-

mana inconsciente; a isca humana autolúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa ho-

lomemorialista; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o evoluciente; o intermissivista; o desassimilador au-

tolúcido; o autor conscienciológico tarístico; o agente retrocognitor; o projecioterapeuta; a consci-

encioterapeuta; o conscienciômetra; o inversor existencial; o reciclante existencial; o recinólogo; 
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o tenepessista; o ofiexista; o autoproexista; o maxiproexista; o reeducador; o duplista; o intelectu-

al; o macrossômata; o projetor consciente; o verbetógrafo; o verbetólogo; o priorologista autolúci-

do; o teleguiado autocrítico; o orientador evolutivo; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a evoluciente; a intermissivista; a desassimiladora au-

tolúcida; a autora conscienciológica tarística; a agente retrocognitora; a projecioterapeuta; a cons-

ciencioterapeuta; a conscienciômetra; a inversora existencial; a reciclante existencial; a recinólo-

ga; a tenepessista; a ofiexista; a autoproexista; a maxiproexista; a reeducadora; a duplista; a inte-

lectual; a macrossômata; a projetora consciente; a verbetógrafa; a verbetóloga; a priorologista au-

tolúcida; a teleguiada autocrítica; a orientadora evolutiva; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens allertator; o Homo 

sapiens parageneticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens interassistentia-

lis; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paracere-

bralis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: locus minoris resistentiae somático = o órgão frágil no corpo físico; lo-

cus minoris resistentiae energossomático = o chacra débil no holochacra; locus minoris resistenti-

ae psicossomático = o traço-fardo emocional; locus minoris resistentiae mentalsomático = a lacu-

na intelectual. 

 

Culturologia: a cultura intrafísica; a cultura extrafísica; a cultura autoparapsíquica; 

a cultura da interassistencialidade; a cultura cosmovisiológica; a cultura polímata. 

 

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 locus minoris resistentiae, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

05.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Automitridatismo:  Autoparaimunologia;  Homeostático. 

09.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

11.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

12.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

13.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Paradoxo  autodefensivo:  Paradoxologia;  Neutro. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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PARA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  AUTOLÚCIDA,  IDEN-
TIFICAR  O  LOCUS  MINORIS  RESISTENTIAE  É  INVESTIMEN-
TO  PRIORITÁRIO  NA  CONQUISTA  DA  AUTODESPERTICIDA-
DE  CONSCIENCIAL,  DESDE  JÁ  OU  EM  FUTURO  PRÓXIMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pretende ser desperto ou desperta o mais breve 

possível? Com quais medidas para alcançar autodefesas cosmoéticas holossomáticas definitivas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª Ed. Marina 

Thomaz; pref. 2ª Ed. Daniel Muniz; pref. 3ª Ed. Cristina Arakaki; pref. 4ª Ed. Allan Gurgel; revisor Marcelo Bellini; 368 
p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 

1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 websites; 

glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; 
enc.; sob.; 4ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 167 e 241. 

02.  Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bomfim; et 

al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 mi-
crobiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 web-

grafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; 

páginas 78, 126, 155, 172, 183 a 185 e 214. 
03.  Idem; Paradoxos da Autodefesa Energética: O Efeito Kriptonita; Artigo; Jornal da Invexis; Ano 

3; N. 6; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; Dezembro, 1997; páginas 

10 e 11. 
04.  Moreno, Jacob Levy; O Teatro da Espontaneidade (The Theater of Spontaneity); revisor técnico Paulo 

Alberto Topal; trad. Maria Sílvia Mourão Neto; 150 p.; 5 partes; 65 seções; 1 ilus.; glos. 19 termos; 26 x 17,5 cm; br.; 

2ª Ed.; Summus; São Paulo, SP; 1984; páginas 20 a 22, 29, 35, 54, 77, 79 e 88. 
05.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 100 a 105 e 108 a 113. 

06.  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 954 e 1.151. 

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 

497 e 949. 

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; 7.665 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 178. 
09.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 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 153, 180  

e 1.391. 
10.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 663. 

 

M. L. B. 
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L O G O M A Q U I A  
( A N T I D E F I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O logomaquia é o emprego por parte dos interlocutores da mesma palavra- 

-chave, com interpretações diferentes, gerando empecilhos para o diálogo útil, o debate produtivo 

e o consenso temporário. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo logomaquia deriva do idioma Grego, logomakhía, “disputa; discus-

são; querela”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Comunicação logomáquica. 2.  Logogrifo. 3.  Uso de termos não de-

finidos no discurso. 4.  Confusão vocabular; disputa de palavras. 5.  Contenda interpretativa.  

6.  Vaniloquacidade; vaniloquência; vanilóquio. 7.  Palanfrório; palavrório. 8.  Controvérsia im-

produtiva; discussão inútil. 

Neologia. As duas expressões compostas logomaquia convencional e logomaquia cons-

cienciológica são neologismos técnicos da Antidefinologia. 

Antonimologia: 01.  Critério vocabular; precisão vocabular. 02.  Autodefinologia Apli-

cada. 03.  Orismologia Aplicada; orismopensenização. 04.  Lexicopensenização terminológica. 

05.  Terminografia aplicada. 06.  Lexicografia vivida. 07.  Logotecnia. 08.  Armistício lexicológi-

co; concórdia vocabular. 09.  Inter-harmonização interpretativa. 10.  Conscienciologês avançado. 

Estrangeirismologia: o lógos; o uso de definições urbi et orbi; a evitação do magister 

dixit; o Argumentarium; o Tertuliarium; o Proexarium; a coniunctio. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à Orismopensenologia Pessoal. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular oportuno: – Logomaquia: confusão 

dirimível. 

Coloquiologia. A palavra mal empregada na condição de pomo da discórdia. 

Citaciologia. Eis sentença latina pertinente: – A verbis ad verbera. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Definologia; o holopensene pessoal mentalso-

mático; o holopensene pessoal parapedagógico; o holopensene pessoal da comunicabilidade avan-

çada; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lexicopen-

senes; a lexicopensenidade avançada; os orismopensenes; a orismopensenidade; a autorretilineari-

dade pensênica; a Desviologia pensênica; a ausência de nexopensenes; os xenopensenes; a xeno-

pensenidade. 

 

Fatologia: a logomaquia; a querela em torno de palavras; o uso incorreto dos vocábulos; 

as tomadas de posição sem definição exata do assunto em pauta; o ego inflado defendendo tão só 

a autoimagem do debatedor; a distorção propositada de conceito para afirmar a posição pessoal;  

o caráter cotidiano despercebido da logomaquia; a tautologia; o esbofeteio verbal; os debates polí-

ticos; o debate acalorado; a pugna estéril; a refutação; a confutação; a intervenção do observador 

recolocando o debate nos trilhos; o papel do mediador; a interlocução produtiva; a Deontologia 

Debatológica; o autodiscernimento; a intrepidez argumentativa; a fixação na meta argumentativa; 

o incremento pessoal da autossuficiência mentalsomática; a sincera postura interassistencial; a de-

fesa argumentativa em favor da neoverpon conscienciológica; a veemência cosmoética; a erradi-

cação da logomaquia; a importância das definições claras e esclarecedoras para o autorreveza-

mento consciencial; os 100 tipos de definição expostos na obra Homo sapiens reurbanisatus. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) como profilaxia para atuar 

melhor nas interlocuções mentaissomáticas; as definições díspares de parapercepções dificultando 

o alcance de consenso grupal em dinâmicas parapsíquicas; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal sinalizando o debate infrutífero; a dessassimilação simpática; a primener na condição de 

resultado da ausência de logomaquia em debate frutífero; a hipótese da megaeuforização como 

consequência das definições esclarecedoras empregadas reiteradamente na megagescon pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre os componentes da dupla evolutiva; o sinergismo 

dos trafores pessoais; o sinergismo homofonia-homografia-homonímia-paronímia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à Definologia; o princípio do 

posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do mega-

foco mentalsomático; o princípio “na dúvida, se abstenha”; o princípio das ideias estarem acima 

dos egões; o princípio pessoal ilegítimo “se o outro está errado, você está certo”. 

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

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da argumentação. 

Tecnologia: as técnicas de aferição do conhecimento conscienciológico; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica das 50 vezes mais;  

a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da exibição das mãos sem tremor. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) em geral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio 

mentalsomático (Holoteca, Holociclo, Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da retro-

cognição; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico do 

voluntariado; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Definólogos; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; 

o Colégio Invisível dos Debatólogos. 

Efeitologia: o efeito na autoconfiança intelectual; o efeito no esclarecimento interpares; 

o efeito no autopolineuroléxico; o efeito no autoparapsiquismo. 

Neossinapsologia: a falta de neossinapses especializadas acarretando mixórdia lexical. 

Ciclologia: o ciclo de leituras do Programa de Aceleração da Erudição (PAE) da IC 

Reaprendentia; o ciclo análise-síntese das palavras; o ciclo de raciocínios corretos. 

Enumerologia: o argumentador; o questionador; o respondedor; o refutador; o debate-

dor; o moderador; o conclusor. 

Binomiologia: o binômio conotação-denotação; o binômio palavra igual–sentido dife-

rente; o binômio verbação-autocoerência; o binômio respeito interconsciencial–defesa do ponto 

de vista pessoal; o binômio admiração-discordância; o binômio argumentação-esclarecimento;  

o binômio desperdício de tempo–energias. 

Interaciologia: a interação Hermenêutica-Exegética; a interação leitor-autor; a intera-

ção docente-discente; a interação entre pesquisadores; a interação experimentação-orismopense-

nização; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação irreflexão-irracionalidade. 

Crescendologia: o crescendo semântico monossemia-polissemia; o crescendo palavra 

idêntica–sentidos diferentes–altercação improdutiva; o crescendo debate-embate-vitória-poder; 

o crescendo patológico logomaquia-heteromaquia; o crescendo nosográfico ansiedade-precipita-

ção-irritação; o crescendo dúvida-esclarecimento. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração latina) non constat–non liquet–non sequitur; o tri-

nômio (aliteração latina) argumentum ad argumentum–argumentum ad hominem–argumentum ad 

baculum; o trinômio elóquio-discurso-alocução; o trinômio redundância-pleonasmo-tautologia; 

o trinômio Tertúlia–Minitertúlia–Círculo Mentalsomático; o trinômio Debatologia-Refutaciolo-

gia-Argumentologia; o trinômio racionalidade-lógica-discernimento. 
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Polinomiologia: o polinômio leitura-escrita-tradução-debate; o polinômio laringocha-

cra-palmochacra-frontochacra-coronochacra. 

Antagonismologia: o antagonismo acordo / desacordo; o antagonismo logomaquia / lo-

golatria; o antagonismo logomaquia / logoneurose; o antagonismo logomaquia / controvérsia 

útil; o antagonismo vitória no debate / alcance do consenso; o antagonismo Falaciologia / Ver-

ponologia; o antagonismo automotivação racional / automotivação emocional. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate. 

Politicologia: a cognocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à busca da melhor definição. 

Filiologia: a logofilia; a cogniciofilia; a definofilia; a raciocinofilia; a debatofilia; a logi-

cofilia; a argumentofilia. 

Fobiologia: a lalofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a logomania. 

Mitologia: o mito da logofania. 

Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a linguisticoteca; a filosofoteca; a argumento-

teca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Antidefinologia; a Refutaciologia; a Autocoerenciologia; a Defi-

nologia; a Orismologia; a Lexicologia; a Filologia; a Linguisticologia; a Debatologia; a Argumen-

tologia; a Conviviologia; a Erudiciologia; a Parapolimaticologia; a Taristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin esclarecedora. 

 

Masculinologia: o logógrafo; o logomaníaco; o logomaquista; o confusino; o obscuro;  

o erístico; o debatedor leal; o raciocinador; o argumentador; o lógico; o altercador; o disputador;  

o controversista; o polemista; o pensador; o omniquestionador; o professor de Conscienciologia; 

o conscienciólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a logógrafa; a logomaníaca; a logomaquista; a confusina; a obscura;  

a erística; a debatedora leal; a raciocinadora; a argumentadora; a lógica; a altercadora; a disputa-

dora; a controversista; a polemista; a pensadora; a omniquestionadora; a professora de Conscien-

ciologia; a consciencióloga; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sa-

piens lexicologus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens argumentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: logomaquia convencional = a confusão gerada pelo uso, por 2 ou mais 

interlocutores, da mesma palavra com sentido diverso, no âmbito da Ciência Convencional; logo-

maquia conscienciológica = a confusão gerada pelo uso, por 2 ou mais interlocutores, da mesma 

palavra com sentido diverso, no âmbito da Ciência das Ciências. 

 

Culturologia: a cultura superficial insciente quanto à Definologia; a cultura superior 

refletindo-se nos colóquios verponogênicos; o intercâmbio evolutivo de conhecimentos úteis. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14231 

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 logomaquia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

03.  Argumento  dirimente:  Argumentologia;  Homeostático. 

04.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  lacunada:  Comunicologia;  Nosográfico. 

06.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

07.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

08.  Controvérsia  útil:  Controversiologia;  Neutro. 

09.  Debate:  Debatologia;  Neutro. 

10.  Erística:  Argumentologia;  Nosográfico. 

11.  Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

13.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

15.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  EVITAÇÃO  DA  LOGOMAQUIA,  ATRAVÉS  DA  ORISMO-
PENSENIZAÇÃO  CONTINUADA,  PREDISPÕE  A  CONSCIN,  
HOMEM  OU  MULHER,  À  VIVÊNCIA  DA  AUTORRETILINEA-
RIDADE  PENSÊNICA  E  TAMBÉM  DO  POLINEUROLÉXICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já presenciou a ocorrência de logomaquias nas 

interlocuções? Qual a atitude tomada? Quais os efeitos interassistenciais? 

 

O. M. 
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L O G O S  
( RA C I O C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O logos é razão de ser das coisas tidas como lógicas e racionais, de maneira 

teática e prioritária, segundo as pesquisas, análises e autovivências, por parte da consciência lúci-

da, portadora da inteligência evolutiva (IE) quanto às realidades e pararrealidades dinâmicas do 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo logos deriva do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição; de-

finição; palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor que se dá a al-

guma coisa; explicação; a razão divina”. 

Sinonimologia: 1.  Saber racional. 2.  Saber lógico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo logos: alo-

gos; logocêntrico; logocentrismo; logocentrista; logocentrístico; logofania; logofânico; Logoso-

fia; logosófico; logósofo; logos-um; logos-uno; Logoterapia. 

Neologia. As duas expressões compostas logos mínimo e logos máximo são neologismos 

técnicos da Raciocinologia. 

Antonimologia: 1.  Alogos. 2.  Ignorância. 3.  Apedeutismo. 4.  Irracionalidade. 

Estrangeirismologia: a apex mentis; o know-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autovivência evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a linearidade 

da autopensenização. 

 

Fatologia: o logos; a faculdade racional dos homens; o conteúdo racional da consciên-

cia; a essência da mentalsomaticidade; a razão pessoal; a lógica pessoal; o saber pessoal; o traque-

jo evolutivo; a competência do autodiscernimento; o autojuízo crítico; a holomaturidade; a auto-

cognição racional máxima; a razão superior; a autolucidez; a inteligência evolutiva; o Universa-

lismo; a Holofilosofia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a superdotação parapsíquica; a pangrafia; o fenômeno da cosmo-

consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo racionalidade-autorreflexão-decisão. 

Principiologia: o princípio da inteligibilidade; o princípio da polimatia; o princípio da 

descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da racionalidade humana. 

Tecnologia: a técnica do atacadismo evolutivo consciencial. 

Voluntariologia: o voluntário conscin-cobaia nas pesquisas da Conscienciometrologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal. 
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Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo da autolucidez irracionalidade subumana–racionalidade humana– 

–pararracionalidade multidimensional. 

Enumerologia: o logos na Ciência; o logos na Filosofia; o logos na Vivenciologia; o lo-

gos na Holomaturologia; o logos na Evoluciologia; o logos na Parapercepciologia; o logos na Au-

topriorologia. 

Binomiologia: o binômio especular microcosmo-macrocosmo. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade. 

Crescendologia: o crescendo ponderação-racionalização-acerto. 

Trinomiologia: o trinômio evolutivo Botânica-Zoologia-Conscienciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo Vivenciologia / Mateologia. 

Paradoxologia: o paradoxo da despriorização evolutiva do Homem Inteligente. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a logicofilia. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Raciocinologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Au-

texperimentologia; a Hermenêutica; a Teaticologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Extrafisi-

cologia; a Evoluciologia. 

 

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 logus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens auto-

logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens intellectua-

lis; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: logos mínimo = a razão ou raciocínio da conscin vulgar; logos máximo 

= a razão ou o raciocínio da conscin parapsíquica. 
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Culturologia: a cultura da racionalidade máxima. 

 

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 logos, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

10.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

O  LOGOS,  NA  ACEPÇÃO  DE  RAZÃO  DE  SER  DAS  COI- 
SAS,  INTERESSA  A  TODAS  AS  CONSCINS  AUTOLÚCIDAS 

QUANTO  À  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL,  INDE- 
PENDENTE  DA  FORMAÇÃO  CULTURAL,  SEXO  OU  IDADE. 

 

Questionologia. Qual o nível do logos para você, leitor ou leitora? Em você já predomi-

na o raciocínio lógico? 
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L O N G E V I D A D E    DE S A P R O V E I T A D A  
( P E R D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A longevidade desaproveitada é o ato, condição ou efeito de a conscin lon-

geva desperdiçar ou subutilizar, de modo antievolutivo, a oportunidade representada pela ex-

tensão do atual lifetime intrafísico, sem entrosar as autexperiências de vida com a lucidez mantida 

na maturidade, desqualificando os resultados proexológicos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra longevidade vem do idioma Latim, longaevitas, “longevidade”,     

e esta de longaevus, “que vive muito tempo”. Surgiu no Século XIX. O prefixo des procede do 

mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O vocábulo proveito deriva igual-

mente do idioma Latim, profectus, “adiantamento; progresso; aperfeiçoamento”, radical de pro-

fectum, supino de proficiere, “avançar; adiantar-se; fazer progressos, ter aproveitamento”. Os ter-

mos proveito e aproveitar apareceram no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Longevidade desperdiçada. 02.  Longevidade desassistencial. 03.  Lon-

gevidade antievolutiva. 04.  Longevidade improdutiva. 05.  Longevidade egoica. 06.  Longevida-

de acomodada. 07.  Longevidade incompletista. 08.  Longevidade despriorizada. 09.  Antirrecéxis 

longeva. 10.  Desviacionismo vetusto. 

Neologia. As 3 expressões compostas longevidade desaproveitada, longevidade desa-

proveitada eventual e longevidade desaproveitada sistemática são neologismos técnicos da Per-

dologia. 

Antonimologia: 01.  Longevidade útil. 02.  Longevidade produtiva. 03.  Longevidade 

madura. 04.  Longevidade policármica. 05.  Longevidade construtiva. 06.  Longevidade lúcida. 

07.  Longevidade rentável. 08.  Inteligência evolutiva longeva. 09.  Maturidade prolongada. 10.  

Recéxis longeva. 

Estrangeirismologia: a máxima life is too short to waste time; a má performance evolu-

tiva; a sedução do momento evolutivo (Zeitgeist). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às priorizações evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Longevi-

dade: oportunidade evolutiva. Longevidade: inteligência intrassomática. Envelhecimento: crise 

existencial. 

Coloquiologia. A expressão condescendente melhor idade para designar a terceira idade; 

o dito popular o corpo está velho, mas o espírito continua jovem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da antirreciclagem; o holopensene do perdularis-

mo; a autopensenização antievolutiva; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os patopen-

senes; a patopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os antipensenes; a antipensenida-

de; os ectopensenes; a ectopensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; a falta de retilinea-

ridade pensênica; os escleropensenes; a escleropensenidade; os paleopensenes; a paleopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a longevidade desaproveitada; o desperdício das oportunidades evolutivas;  

a autossujeição aos convencionalismos do Zeitgeist; a desvalorização da maturidade; a educação 

repressiva gerando lavagens cerebrais; a supercultuação da saúde; a hiperrecreação; a volta à se-

gunda adolescência; a infantilização do idoso; a drogadição, a jogatina e a riscomania enquanto 

fuga da melin; a socialização sociosa; a aposentadoria da vida; a promessa da eterna juventude; as 

cirurgias plásticas e os tratamentos de beleza excessivos; a hipervalorização da juventude; a perda 
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da conexão com a idade; o fato de esconder a idade; o fato de desistir antes da hora; a solidão;  

o queixume; a depressão do idoso; o sedentarismo; a rotina inútil; os problemas de memória; as 

novas doenças; o aparvalhamento bovino; a baixa de lucidez; a acomodação à zona de conforto;  

a rendição aos declínios somáticos; as automimeses dispensáveis; os bagulhos energéticos;  

a ociosidade; o culto ao túmulo; as crendices religiosas; a falta de autocrítica; a robotização exis-

tencial; a falta de motivação; a falta de metas evolutivas para viver; a figura contraditória do ve-

lhinho jovial (oximoro); a concepção da velhice enquanto conjunto de perdas; a complexidade 

fisiológica, psicológica e social do envelhecimento; a falta de experiência com a longevidade;  

a ausência de expectativas quanto ao idoso; os guetos de idosos; a falta de teática do paradigma 

consciencial, especialmente a ignorância quanto à serialidade existencial; a longevidade oportuni-

zando as reciclagens existenciais profundas e facilitando o completismo existencial; a oportunida-

de para as recomposições e resgates grupocármicos; a vocação inicial; a priorização evolutiva 

desde cedo; a opção pelo amadurecimento; a gerontotranscendência; o fato de o otimismo  

e o bem-estar aumentarem com a idade; a condição de geronte evolutivo como referência  

a ser buscada; a Associação Internacional de Longevidade (Longevitá); a Associação Internacio-

nal da Programação Existencial (APEX); o Curso Balanço Existencial (APEX; CEAEC). 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ape-

deutismo parapsíquico; a inexistência da cosmovisão seriexológica; a manifestação consciencial 

interdimensional predominantemente a partir do subcérebro abdominal; o alheamento da pararre-

alidade; os bloqueios energéticos mentais mantidos insuspeitados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo maturidade intrafísica–maturidade cons-

ciencial; a inobservância quanto ao sinergismo hábitos saudáveis–rotinas úteis; o sinergismo 

existencial desenvolvimento intelectual–longevidade lúcida. 

Principiologia: o princípio da evolução permanente; o princípio da descrença viven-

ciado; o princípio proexológico de não confundir os meios com os fins; o princípio do devagar  

e sempre; o princípio do autodidatismo ininterrupto; o princípio do aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio da evolução com-

pulsória. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria-líder da Conscienciologia; a teoria da aprendizagem ilimitada. 

Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: o voluntariado enquanto ocupação relevante no terço final da vida;  

o voluntariado conscienciológico tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito do tempo no holossoma; o efeito do desperdício das autopotenciali-

dades; o efeito manada; o efeito da autossaturação fazendo a conscin sair da zona de conforto;  

o efeito regressivo das infantilidades. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autovivência dentro do paradigma 

consciencial propiciando novas formas de viver e experienciar a fase existencial final. 

Ciclologia: o ciclo fase preparatória da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acaba-

tiva da proéxis; o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP);  

o ciclo pessoal nascer-crescer-fenecer; o ciclo dos apegos grupocármicos. 

Enumerologia: o medo da solidão; o medo das doenças; o medo das transformações físi-

cas; o medo das perdas econômicas; o medo do incompléxis; o medo da perda do ego social;  

o medo da morte. 
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Binomiologia: o binômio bens duráveis–bens descartáveis; o binômio atualização dos 

estilos de vida–manutenção da robotização; o binômio melin-melex; o binômio precocidade des-

perdiçada–longevidade desaproveitada. 

Interaciologia: a interação Gerontologia-Proexologia; a interação Gerontologia-Des-

somatologia. 

Crescendologia: o crescendo do valor de cada minuto evolutivo; o crescendo Genética- 

-Paragenética; o crescendo idoso jovem–idoso velho–idoso mais velho; o crescendo evolutivo 

idoso não intermissivista–idoso pré-intermissivista–idoso intermissivista. 

Trinomiologia: o trinômio mnemônico motivação-atenção-intenção; o trinômio ontem- 

-hoje-amanhã. 

Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice. 

Antagonismologia: o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo cérebro  

/ subcérebro; o antagonismo buscador da evolução / acomodado à ignorância; o antagonismo 

autonomia / coleira social; o antagonismo consciência / inconsciência; o antagonismo soma limi-

tado / consciência ilimitada; o antagonismo livre arbítrio / interprisão grupocármica; o antago-

nismo vida folgada / vida produtiva intensa. 

Paradoxologia: o paradoxo conscin geronte–consciência infantil; o paradoxo expresso 

pelo fato de querer viver mais, contudo, não querer envelhecer. 

Politicologia: as políticas públicas de defesa e apoio aos idosos. 

Legislogia: as leis da proéxis; a lei do menor esforço evolutivo; a lei de ação e reação; 

as leis da Fisiologia Humana. 

Fobiologia: a gerontofobia; a neofobia; a lucidofobia; a proexofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ninho vazio; a aceleração da síndrome da dispersão 

consciencial; a síndrome de Peter Pan; a síndrome de Cinderela. 

Maniologia: as manias da terceira e da quarta idades. 

Mitologia: o mito da eterna juventude. 

Holotecologia: a gerontoteca; a proexoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Perdologia; a Gerontologia; a Intrafisicologia; a Autopesquisolo-

gia; a Autoproexologia; a Parapatologia; a Reeducaciologia; a Priorologia; a Autodiscernimento-

logia; a Dessomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin idosa; a conscin acrítica; a conscin-problema; a personalidade ul-

trapassada; a conscin eletronótica; a conscin mística; a isca humana inconsciente; a conscin pa-

ciente geriátrica; a conscin reprimida; a conscin acomodada; a conscin robotizada; a conscin lúci-

da; a isca humana consciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o homem na terceira idade; o homem na quarta 

idade; o aposentado; o idoso intermissivista; o idoso pré-intermissivista; o idoso infantilizado vol-

tando à adolescência; o idoso ranheta; o aparvalhado bovino; o idoso não intermissivista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mulher na terceira idade; a mulher na quarta 

idade; a aposentada; a idosa intermissivista; a idosa pré-intemissivista; a idosa infantilizada vol-

tando à adolescência; a idosa ranheta; a aparvalhada bovina; a idosa não intermissivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens negligens; o Homo sa-

piens acriticus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens 

vulgaris; o Homo sapiens electronoticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: longevidade desaproveitada eventual = a ocasional, corrigida a tempo 

sem comprometer os resultados da autoproéxis; longevidade desaproveitada sistemática = a oni-

presente, não sustada, comprometendo os resultados da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura inútil; a idiotice cultural; a cultura baby boomer; a cultura da 

Gerontologia; a cultura conscienciológica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Gerontologia, os idosos podem ser classificados, segun-

do as condições somáticas, em dois tipos básicos, relacionados na ordem alfabética: 

1.  Idosos disfuncionais: quando, por motivo de doença ou consequência do mau uso do 

soma ao longo da vida, fica impedido de produzir e manter a independência. 

2.  Idosos funcionais: quando não há grandes impedimentos físicos e a atividade é plena. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, na ordem lógica, 6 providências ca-

pazes de minimizar o desaproveitamento das oportunidades evolutivas propiciadas pela longevi-

dade: 

1.  Autorreflexão. Refletir sobre própria existência, reconhecendo ser a velhice fase en-

riquecedora, no sentido de qualificar as experiências de vida. 

2.  Recuperação. Recuperar os talentos inatos e construir outros ainda mais prioritários  

à evolução. 

3.  Interassistência. Atuar, principalmente através do voluntariado, disponibilizando os 

aprendizados de vida. 

4.  Qualificação. Fazer acrescentamentos e qualificação da acabativa da proéxis pessoal. 

5.  Desdramatização. Desdramatizar a preparação da autodessoma. 

6.  Planejamento. Planejar o autorrevezamento multiexistencial desde já. 

 

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 longevidade desaproveitada, indicados para a expansão 

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

01.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Compensação  mentalsomática:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Fase  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

06.  Fase  existencial  conclusiva:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Felicidade  patológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Inventário  proexológico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Megatarefa  final:  Megagesconologia;  Homeostático. 

11.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Microinteresse:  Autopriorologia;  Nosográfico. 

13.  Omnidepuração:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

14.  Previsão  da  autossobrevida:  Autoproexogramologia;  Neutro. 

15.  Síndrome  da  subestimação:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  AUTOVIVÊNCIA  LÚCIDA  A  PARTIR  DA  TERCEIRA  IDADE  

EXIGE  A  DEPURAÇÃO  GERAL  DE  CONDUTAS  PARA  MAN-
TER  O  FOCO  NO  ESSENCIAL  EVOLUTIVO,  PROMOVENDO  

APROVEITAMENTO  MÁXIMO  DO  TERÇO  FINAL  DA  VIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, preocupa-se em construir as condições ideais 

para o aproveitamento evolutivo do período final da vida, visando fazer acrescentamentos à auto-

proéxis? Ou ainda desaproveita sistematicamente as oportunidades evolutivas deste período da 

vida intrafísica? 
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L O N G E V I D A D E    P R O D U T I V A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A longevidade produtiva é a característica ou qualidade da conscin longeva 

capaz de manter fecunda atividade, laboriosa, útil e construtiva durante longa existência em rela-

ção à expectativa média de vida humana. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra longevidade vem do idioma Latim longaevitas, “longevidade”,  

e esta de longaevus, “que vive muito tempo”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo produtivo deri-

va do mesmo idioma Latim, productivus, “pr prio para ser alongado”, de producere, “conduzir 

para diante; tirar de; apresentar; produzir; criar; procriar; gerar; induzir; revelar; alongar”. Apare-

ceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Longevidade útil. 02.  Longevidade ativa. 03.  Longevidade labo-

riosa. 04.  Longevidade construtiva. 05.  Longevidade adaptada. 06.  Longevidade lúcida.  

07.  Longevidade otimista. 08.  Longevidade dinâmica. 09.  Longevidade rentável. 10.  Intrafisi-

calidade prolongada. 

Neologia. As duas expressões compostas longevidade produtiva completista e longevi-

dade produtiva incompletista são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Longevidade improdutiva. 02.  Longevidade mantenedora.  

03.  Longevidade acomodada. 04.  Longevidade inadaptada. 05.  Longevidade senil. 06.  Longe-

vidade parasitária. 07.  Longevidade vegetativa. 08.  Longevidade incompletista. 09.  Longevida-

de pró-dessomática. 10.  Intermissão prolongada. 

Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial; as selfperformances evolutivas;  

o know-how evolutivo máximo; o curriculum vitae maximum; o tour de force evolutivo; o incre-

mento paulatino dos autesforços day by day throughout the life span; o background experiencial 

acumulado pelos long lived evolutivos; o antagonismo hollow profile / strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da somaticidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Gerontologia; os reciclopensenes; a reciclopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a longevidade produtiva; a longevidade dilatada das pessoas no Terceiro Mi-

lênio; a explosão demográfica quanto às pessoas idosas; a busca da longevidade útil; a tendência 

do homem moderno estar caminhando para os 150 anos de idade; os prodígios da Geneterapia;  

a saúde da conscin; o emprego inteligente máximo da embalagem da consciência; o planejamento 

da longevidade pessoal útil desde a adolescência; a autadaptabilidade aos princípios da Biologia 

Humana; o ginomacrossoma; o andromacrossoma; a contradição dos comportamentos dos negli-

gentes com a longevidade humana em franca expansão; a reeducação dos idosos para o aproveita-

mento da longevidade pelo mentalsoma e a computação pessoal; a necessidade das campanhas 

públicas antimelins; a potencialização dos autodesempenhos; o convívio pessoal no soma;  

a adaptabilidade da conscin ao corpo humano de acordo com a idade cronológica; o ato de se 

adaptar sem acomodação; a relevância da autoprodutividade intensa já antes da terceira idade, aos 

65 anos de idade física; o senso de urgência do geronte; o temperamento; os talentos pessoais;  

a flexibilidade pessoal; as readaptações intrafísicas, bioquímicas, neogenéticas, somáticas, psico-

motoras, mesológicas e mentaissomáticas da consciência a cada neossoma; o índice de flexibili-
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dade pessoal; a autadaptabilidade à Cognópolis; a radicação vitalícia na Cognópolis; o compléxis;  

a moréxis; a maximoréxis. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a paraperceptibilidade relativa ao soma; a preparação do autorreve-

zamento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo longevidade lúcida–produtividade ampliada; o sinergis-

mo maturidade biológica–maturidade humana–maturidade consciencial; o sinergismo bagagem 

experiencial atual–bagagem experiencial multiexistencial. 

Principiologia: o princípio da longevidade humana. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da aprendizagem ilimitada. 

Tecnologia: as técnicas pró-longevidade humana; a técnica de mais 1 ano de vida; as 

neotecnologias em saúde ampliando a sobrevida humana e conscientizando a população sobre  

a manutenção do soma hígido. 

Voluntariologia: o quadro de voluntários tarísticos de todas as faixas etárias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da re-

trocognição; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gerontes Conscienciológicos. 

Efeitologia: os efeitos dos cuidados somáticos na longevidade e na qualidade de vida 

intrafísica; os efeitos da expansão da longevidade humana na extensão das proéxis futuras. 

Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas formadas em todo ciclo etário humano. 

Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade. 

Binomiologia: o binômio autatilamento-longevidade; o binômio tempo-esforço; o binô-

mio casuística-fatuística; o binômio paracasuística-parafatuística; o binômio conquistas-derro-

tas; o binômio automimeses necessárias–automimeses dispensáveis. 

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. 

Crescendologia: o crescendo da complexidade das redes cognitivas cerebrais na cons-

cin vivendo ativa intelectualmente; o crescendo moréxis-reproéxis-maximoréxis. 

Trinomiologia: o trinômio profilaxia-preservação-longevidade; o atilamento cerebral 

pelo trinômio atividade intelectual–convívio social–exercício físico. 

Antagonismologia: o antagonismo vida folgada / vida intensa; o antagonismo tensão 

intensa produtiva / tensão intensa patológica; o antagonismo intensidade existencial / perfeccio-

nismo; o antagonismo intensidade intraconsciencial / intensidade extraconsciencial; o antagonis-

mo automotivação racional / automotivação emocional; o antagonismo aproveitamento / desper-

dício do tempo evolutivo; o antagonismo longevidade evolutivamente produtiva / longevidade re-

gressivamente automimética; o antagonismo viver produtivamente / esperar para dessomar. 

Paradoxologia: o paradoxo da vida material ser energética; o paradoxo da consciência 

imperecível–soma perecível; o paradoxo do saldo autevolutivo ser fundamentado no saldo evolu-

tivo dos assistidos. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na maturidade. 
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Filiologia: a adaptaciofilia; a somatofilia; a biofilia; a materiofilia; a pedagogofilia;  

a cogniciofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: o mito do elixir da juventude. 

Holotecologia: a gerontoteca; a somatoteca; a macrossomatoteca; a ressomatoteca;  

a androteca; a ginoteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Gerontologia; a Autoproexolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Adaptaciologia; a Holosso-

matologia; a Androssomatologia; a Ginossomatologia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a pessoa tendo alcançado idade física muito avançada. 

 

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 veterano da vida; o geronte lúcido; o macróbio;  

o longevo; os Matusaléns produtivos. 

 

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 veterana da vida; a geronte lúcida; a ma-

cróbia; a longeva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somator; o Homo sapiens provectus; o Homo sapiens se-

nex; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens holomaturo-

logus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holophi-

losophus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: longevidade produtiva completista = a conscin longeva lúcida com a me-

gagescon concluída; longevidade produtiva incompletista = a conscin longeva lúcida com a me-

gagescon inacabada. 

 

Culturologia: a cultura da Somatologia; a cultura da longevidade produtiva. 

 

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 longevidade produtiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

03.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

04.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

07.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Falência  parcial  dos  órgãos:  Somatologia;  Neutro. 

10.  Geronte  evolutivo:  Gerontologia;  Homeostático. 

11.  Intensidade  existencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

13.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

14.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Previsão  da  autossobrevida:  Autoproexogramologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  LONGEVIDADE  PRODUTIVA  É  ASSUNTO 

DE  INTERESSE  ESSENCIAL  PARA  TODA  CONSCIN  LÚCI-
DA,  HOMEM  OU  MULHER  INTERMISSIVISTA,  INDEPENDEN- 

TEMENTE  DA  IDADE  BIOLÓGICA  E  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, está atento à própria longevidade biológica? Já 

vive ou vai viver a longevidade produtiva? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14244 

L O U Ç A N I A    E S T I L Í S T I C A  
( T A R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A louçania estilística é a qualidade, característica ou condição de loução do 

estilo grafopensênico tecnicamente aprimorado, elegante, explicitativo e didático. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra loução vem provavelmente do idioma Latim Hipotético, lautia-

nus, neutro plural de lautia, “objetos postos à disposição de algum h spede”, relacionada  com 

lautus, “magn fico; espl ndido; suntuoso; atrativo; fino; elegante; encantador; lauto”. Os vocábu-

los loução e louçania surgiram no Século XIV. O termo estilo procede do idioma Latim, stilus, 

“varinha pontuda; ponta; ferro pontudo aplicado na escrita nas tábuas enceradas; exercício de 

composição; modo de escrever; trabalho de escrever; estilo”. Apareceu no mesmo Século XIV.  

A palavra estilística surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Louçania tarística. 2.  Louçania comunicativa. 3.  Elegância estilísti-

ca. 4.  Estilística sofisticada. 5.  Técnica estilística grafopensênica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo loução: lou-

ça; louçainha; louçainhar; louçainho; louçanear; louçania; louçaria; louceira; louceiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas louçania estilística, louçania estilística conclusiva 

e louçania estilística acrescentadora são neologismos técnicos da Taristicologia. 

Antonimologia: 1.  Redação desleixada. 2.  Escrita desleixada. 3.  Grafopensenidade 

desleixada. 4.  Texto deselegante. 

Estrangeirismologia: o Scriptorium; o good style in writing; o usus scribendi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da comunicação escrita. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade escrita; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os di-

dactopensenes; a didactopensenidade; a autopensenização grafada fidedignamente. 

 

Fatologia: a louçania estilística; a tecnicidade comunicativa aprimorada; o estilo exposi-

tivo, didático, coerente e límpido; a explicitação do estilo realista; a linguagem da comunicação 

culta; a Orismologia Teática; o esforço permanente pela simplificação máxima das complexi-

dades; a seleção criteriosa dos léxicos; as palavras evitáveis; as palavras nobres; os recursos lin-

guísticos; os neologismos explicitativos; as regras gramaticais aceitáveis e as criticáveis; o desvio 

gramatical; a coesão e coerência textual; a eliminação dos cacoetes na escrita; o aparato formal 

pró-tares. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comunicativo das palavras perfeitamente encaixadas no 

sentido pretendido; o sinergismo coesão-coerência-clareza para a leitura fluente do texto; o si-

nergismo louçania estilística–cientificidade didática; o sinergismo apuro intelectual–precisão 

técnica; o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o sinergismo confor-verbação. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da vivência da tares; o princípio 

da primazia do conteúdo sobre a forma. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) chamando a atenção para a autor-

responsabilidade por meio da clareza comunicativa e definindo os autocritérios estilísticos. 

Teoriologia: a teoria do conhecimento (Epistemologia); a teoria da interprisão grupo-

cármica abrangendo o binômio malentendido-desinformação nas situações sociocomunicativas. 

Tecnologia: a técnica das megassinaturas holopensênicas; as técnicas redacionais;  

o trinômio grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade; a técnica das 50 vezes mais. 

Voluntariologia: os voluntários-autores da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Escri-

tores. 

Efeitologia: os efeitos estilísticos; os efeitos das palavras escritas; o efeito esclarecedor 

do texto coeso. 

Neossinapsologia: o objetivo primordial da tares grafada predispondo o leitor à forma-

ção de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo leitor-autor. 

Enumerologia: a pureza gramatical; a terminologia primorosa; a cadência rítmica; a so-

noridade rimática; a fluidez textual; a clareza expositiva; o vigor comunicativo. 

Binomiologia: o binômio intencionalidade-expressividade; o binômio (dupla) redator- 

-leitor; o binômio conteúdo-forma; o binômio coesão–coerência textual. 

Interaciologia: a interação denotação-conotação; a interação coloquialismo-erudição; 

a interação imagística-imagética; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia. 

Crescendologia: o crescendo geral vocábulos-expressões-frases-parágrafos-texto;  

o crescendo específico vocábulo preciso–frase enxuta–texto conciso. 

Trinomiologia: o trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz;  

o trinômio explicitação lógica–exatidão conceitual–adjetivação precisa; o trinômio (aliteração) 

contingência-contexto-conjuntura. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio dos dicioná-

rios cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio taquipsiquismo-agilida-

de-concisão-compreensibilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo comunicação 

científica / comunicação literária; o antagonismo ornamentação textual esclarecedora / orna-

mentação textual dispensável; o antagonismo tela / moldura. 

Paradoxologia: o paradoxo estilística bem garbosa–mensagem superficial; o paradoxo 

estilo belo–texto opaco; o paradoxo texto complexo–leitura fácil. 

Politicologia: a lucidocracia; as políticas de adesão às reformas ortográficas. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à autexpressão gráfica. 

Filiologia: a leiturofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a lexi-

cofilia; a informaticofilia. 

Mitologia: os mitos literários; os mitos poéticos; o mito do texto emocionalmente en-

cantador da cultura inútil. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a grafopensenoteca;  

a autografoteca; a estiloteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Evolu-

ciologia; a Proexologia; a Grafopensenologia; a Autocoerenciologia; a Autodiscernimentologia;  

a Logicologia; a Raciocinologia; a Holomaturologia; a Filologia; a Parapedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens com-

municologus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens polymatha;  

o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: louçania estilística conclusiva = o estilo grafopensênico tecnicamente 

aprimorado, mas comum; louçania estilística acrescentadora = o estilo grafopensênico tecnica-

mente aprimorado contendo neoverpons. 

 

Culturologia: a cultura da Comunicologia Tarística do Autorado. 

 

Sofisticaciologia. No âmbito da Taristicologia, há duas categorias de louçanias básicas  

a serem racionalmente consideradas: 

1.  Louçania estilística essencial: a imprescindível; a forma enriquecedora do conteúdo. 

2.  Louçania estilística frívola: a excessiva; o rebuscamento da forma pela forma. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 pro-

cedimentos redacionais, aplicados à Estilística da Enciclopédia da Conscienciologia, passíveis de 

serem interpretados como louçanias estilísticas ou tares grafopensênica: 

01.  Aliterações trinomiais. 

02.  Divisões pré-definidas. 

03.  Entrelinhamentos de Seções. 

04.  Enumerações de 7 itens. 

05.  Frases enfáticas. 

06.  Frases sínteses. 

07.  Latinismos esclarecedores. 

08.  Listagens de 100 ou mais itens. 

09.  Megapensenses trivocabulares. 

10.  Neologismos temáticos. 

11.  Paradoxos em contraponto. 

12.  Questionamentos práticos. 

13.  Sublinhamentos. 

14.  Técnica da circularidade. 
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15.  Trocadilhos linguísticos. 

 

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 louçania estilística, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Associação  didática:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Bloco  intelectivo:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

06.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Diferença  semântica:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Elipse  informativa:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Linguagem  erudita:  Erudiciologia;  Neutro. 

14.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

15.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

 

A  LOUÇANIA  ESTILÍSTICA  É  RECURSO  COMUNICATIVO 
DE  ALTO  NÍVEL  DE  EXPLICITAÇÃO  E  COERÊNCIA  A  SER  

EMPREGADO  PELO  ESCRITOR  OU  ESCRITORA  TARÍSTICO  

EM  QUALQUER  ÁREA  TÉCNICA  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a técnica da louçania estilística? 

Você procura imprimir a louçania estilística nos próprios textos? 
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L U C I D E Z    E X T R A C O R P Ó R E A  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lucidez extracorpórea é o estado ou condição de clareza das parapercep-

ções manifestado pela consciência intrafísica, homem ou mulher, quando projetada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; ra-

dioso; n tido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XIX. O prefixo extra vem do mes-

mo idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O termo corpóreo provém igualmente do 

idioma Latim, corporeus, “que tem corpo; material; pertencente ao corpo; corp reo”. Surgiu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Acuidade extracorpórea. 02.  Autoconsciencialidade projetiva.  

03.  Perspicácia extracorpórea. 04.  Paraperceptibilidade projetiva. 05.  Atilamento extracorpóreo.  

06.  Percuciência extracorpórea. 07.  Autoconsciência extracorpórea. 08.  Paralucidez. 09.  Apre-

ensibilidade da conscin projetada. 10.  Autoparapercepção do estado projetado. 

Neologia. As 3 expressões compostas lucidez extracorpórea, lucidez extracorpórea mí-

nima e lucidez extracorpórea máxima são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 01.  Hipoacuidade extrafísica. 02.  Obnubilação extracorpórea. 03.  Hi-

polucidez extracorpórea. 04.  Inconsciência extracorpórea. 05.  Obtusidade extracorpórea.  

06.  Impercuciência extracorpórea. 07.  Hipodiscernimento extracorpóreo. 08.  Imperceptibilidade 

extracorpórea. 09.  Baixa lucidez extracorpórea. 10.  Alheamento da conscin projetada. 

Estrangeirismologia: a extraphysical awareness; a extracorporeal lucidity; o Projecta-

rium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida (PL). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; as assinaturas pensênicas projetivas; a ma-

nutenção do controle sadio da autopensenidade e da autoconcentração mental na vida cotidiana, 

predispondo o controle da autopensenidade pela conscin projetada. 

 

Fatologia: as ações intrafísicas ampliadoras da lucidez extracorpórea; o interesse pela 

projetabilidade lúcida; a autorganização visando a projeção consciente; a identificação das sensa-

ções características da psicosfera projetiva; as leituras de relatos projetivos; os registros das auto-

projeções; a autopesquisa projetiva; a avaliação do desenvolvimento da autoconsciência extrafísi-

ca; os agentes antiprojeção consciente inibindo a generalização da projetabilidade lúcida; os agen-

tes inibidores da lucidez extracorpórea; a ignorância quanto à projetabilidade da consciência; a in-

diferença quanto à pararrealidade; a falta de interesse pelos bastidores da intrafisicalidade; a biofi-

lia monopolizadora; as repressões e condicionamentos humanos influindo no nível de lucidez ex-

tracorpórea; a excessiva fixação psicofisiológica da conscin; a robotização existencial; a falha na 

autodisciplina do pensamento; as preocupações terra-a-terra impedindo a instalação da lucidez ex-

trafísica plena; os monoideísmos não permitindo a fixação dos fatos extrafísicos na memória; as 

consequências do desenvolvimento da lucidez extracorpórea; a autossuperação do restringimento 

intrafísico; a amplificação do mundo pessoal. 

 

Parafatologia: a lucidez extracorpórea; a despertez extrafísica; as parapercepções extra-

físicas; o desassombro parapsíquico; o descortino das pararrealidades; a inteligência projetiva;  

a escala de lucidez da conscin projetada; o nível de lucidez enquanto principal variável interveni-
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ente nos experimentos fora do corpo; a utilização dos atributos mentaissomáticos permitindo  

a constatação do nível do próprio despertamento fora do soma; o heterodespertamento do projetor 

pelo amparador extrafísico; a aferição do desenvolvimento da projetabilidade pela ampliação dos 

níveis de acuidade extrafísica; a obtenção da lucidez extracorpórea sendo o maior gargalo no de-

senvolvimento do projetor; a autoconsciência extrafísica enquanto meta mais difícil de ser alcan-

çada nas experiências projetivas; o estado vibracional (EV) profilático enquanto elemento-chave 

para o alcance da lucidez extracorpórea; a tendência ao embotamento dos atributos conscienciais 

na manifestação extracorpórea; o parafato de a maioria das conscins só produzir projeções espon-

tâneas e inconscientes; o parafato de a maior parte das experiências extrafísicas não passarem de 

projeções semiconscientes; o maior lastro de energias no psicossoma podendo ocasionar a baixa 

lucidez extrafísica; as projeções conscienciais confundidas com sonhos comuns; o conhecimento 

teórico apenas não bastando para distinguir os diversos níveis de lucidez manifestados pela cons-

cin nas experiências extrafísicas; a vivência de projeções com plena lucidez possibilitando ao pra-

ticante entender de fato a projeção semiconsciente; os sintomas caracterizadores da parapsicose 

pós-dessomática similares aos observados nas projeções semiconscientes; o desenvolvimento da 

projetabilidade lúcida enquanto medida profilática à hipoacuidade extrafísica após a dessoma;  

a dificuldade de manutenção da lucidez extrafísica; o parafato de nenhuma pessoa ter a mesma 

acuidade consciencial todo o tempo quando se encontra desperta extrafisicamente; a projeção 

consciente constituindo sucessão permanente de estados conscienciais alterados amalgamando-se, 

interpenetrando-se ou revezando-se ininterruptamente; o desenvolvimento da autoconsciência ex-

trafísica avançada sendo a maior conquista, básica, para qualquer projetor ou projetora conscien-

te; o grau elevado de autoconsciência extrafísica libertando a conscin dos erros de interpretação 

nas vivências fora do soma; a manutenção da lucidez interdimensional indicando o patamar evo-

lutivo do projetor; a projetabilidade lúcida enquanto unidade de medida da autoconsciencialidade; 

a relevância evolutiva da hiperacuidade interdimensional; as projeções conscientes em série; a al-

ternância interdimensional; a projeção de autoconsciência contínua; a cosmoconsciência impul-

sionando a consciência a nível melhor na escala de consciência contínua; o estado de autoconsci-

ência contínua. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a lucidez extracorpórea facilitada pelo sinergismo autodisciplina–téc-

nicas projetivas.  

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio das múltiplas dimensões pa-

ralelas; o princípio de priorizar a autolucidez em qualquer dimensão consciencial; o princípio do 

posicionamento pessoal (PPP); o princípio da vontade decidida superando as limitações pes- 

soais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) permeando a manifestação da 

consciência nas múltiplas dimensões. 

Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; o predomínio da autovivência verbacio-

lógica (99%) sobre a teoria (1%). 

Tecnologia: as técnicas projeciológicas; as técnicas de auto e heterodespertamento ex-

trafísico; a técnica do autexame projetivo; as técnicas de rememoração posterior às experiências 

extrafísicas; a técnica de viver coerentemente em qualquer dimensão. 

Voluntariologia: a autolucidez do paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; 

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Projetores Lúcidos; o Colégio Invisível da Proje-

ciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Co-

légio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito potencializador das técnicas projetivas na autoconsciência extrafí-

sica; o efeito da lucidez extrafísica na rememoração posterior; a rememoração fragmentada en-
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quanto efeito da lucidez extrafísica descontínua; os efeitos intrafísicos das ações extrafísicas;  

o efeito catalisador da lucidez extracorpórea na autevolução; o efeito cosmovisiológico das vi-

vências extracorpóreas lúcidas; os efeitos recinológicos da projetabilidade lúcida. 

Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses projetivas elevando o nível da 

autolucidez extracorpórea; as neossinapses geradas pelas projeções conscienciais lúcidas. 

Ciclologia: o ciclo projetivo. 

Binomiologia: o binômio higiene holossomática–desintoxicação consciencial; o binô-

mio harmonia holossomática–disciplina mentalsomática; o binômio intrafisicalidade-extrafisica-

lidade; o binômio lucidez–autojuízo crítico. 

Interaciologia: a interação lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; a interação faculda-

des mentais–parapercepções multidimensionais; a interação Projeciologia-Lucidologia; a intera-

ção agenda extrafísica–paralucidez; a interação amparador extrafísico–conscin projetada; a in-

teração psicossomaticidade–lucidez extracorpórea; a interação emocionalidade da conscin pro-

jetada–obnubilação da lucidez extracorpórea; a interação lucidez–aceleração evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo hipoacuidade extrafísica–autoconsciência extrafísica–cos-

moconsciência. 

Trinomiologia: o trinômio lucidez-concentração-atenção; o trinômio conhecer-compre-

ender-aprender. 

Antagonismologia: o antagonismo lucidez / embotamento; o antagonismo hiperacuida-

de / hipoacuidade; o antagonismo parapercuciência / obnubilação extrafísica; o antagonismo es-

tado de consciência variável / estado de consciência contínua; o antagonismo emocionalidade 

dominadora / emocionalidade domada; o antagonismo vácuo evolutivo do sono humano / auto-

consciência extrafísica da conscin projetada; o antagonismo vida alternante / vida trancada;  

o antagonismo consciência amplificada / consciência restringida; o antagonismo minirrealidade 

intrafísica / megarrealidade extrafísica. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilu-

são; o paradoxo de a projetabilidade, ocorrência natural, parafisiológica e comum a toda a Hu-

manidade, ainda apresentar a condição da autoconsciência extrafísica avançada enquanto ocor-

rência-exceção. 

Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao alcance, manutenção e ampliação do ní-

vel de lucidez extracorpórea. 

Filiologia: a projeciofilia; a parapsicofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a autopesquiso-

filia; a evoluciofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a espectrofobia; a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocridade. 

Mitologia: o mito da autevolução espontânea, natural e sem autesforço; a queda dos mi-

tos relativos à projetabilidade lúcida. 

Holotecologia: a projecioteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Autolucidologia; a Autoparapercucienciologia;  

a Extrafisicologia; a Autovoliciologia; a Energossomatologia; a Descoincidenciologia; a Holosso-

matologia; a Paracerebrologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Cosmoconsciencio-

logia; a Cosmovisiologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; 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 proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluci-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14251 

ente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissiden-

te ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consci-

ente; o sistemata; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica; 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 proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

lucidologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens multidimensio-

nalis; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lucidez extracorpórea mínima = a certeza de estar projetado; lucidez ex-

tracorpórea máxima = a cosmoconsciência. 

 

Culturologia: a cultura da hiperacuidade multidimensional; a cultura da Autolucidolo-

gia Extrafísica; a paracultura da Extrafisicologia. 

 

Interveniência. Sob a ótica da Lucidologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 15 fa-

tores intervenientes na autoconsciência extrafísica da conscin projetada: 

01. Amparabilidade. Intervenção de amparadores extrafísicos.  

02. Assedialidade. Interferência de assédios interconscienciais extrafísicos. 

03. Autexperimentabilidade. Quantidade e nível (qualidade) dos autexperimentos ex-

trafísicos lúcidos acumulados. 

04. Cognicibilidade. Nível de conhecimento teórico projeciológico e leitura de relatos 

projetivos funcionando enquanto recurso paramnemônico indutor da lucidez extrafísica.  

05. Determinabilidade. Nível de vontade em alcançar a autolucidez extrafísica. 

06. Energossomaticidade. Nível de domínio do estado vibracional, assim, desassim  

e o percentual de lastro energético do psicossoma durante a projeção da consciência. 

07. Intrafisicalidade. Nível de autodesrepressão quanto aos condicionamentos psicofi-

siológicos próprios do restringimento intrafísico. 

08. Localização. Projeção na esfera extrafísica de energia (psicosfera pessoal) ou fora 

do raio de maior atuação do cordão de prata. 

09. Medicamentos. Utilização de medicamentos ou drogas lícitas e ilícitas. 

10. Morfopensenes. Formas extrafísicas criadas pela própria conscin ou por consciexes. 

11. Onirismo. Imagens oníricas no decorrer das experiências projetivas. 

12. Parassinapses. Sinapses projetivas desenvolvidas a partir do acúmulo de experiên-

cias. 

13. Pensenidade. Nível de controle da autopensenidade, autoconcentração e higiene 

mental. 

14. Psicossomaticidade. Nível de controle da própria emocionalidade durante as vivên-

cias extrafísicas. 

15. Tecnicidade. Utilização de técnicas de autodespertamento e ampliação da lucidez 

extrafísica.  

 

Conjugação. As experiências lúcidas fora do soma surpreendem o projetor por conjuga-

rem, na mesma vivência, estados aparentemente excludentes entre si: estar dormindo e acordado 
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ao mesmo tempo. O corpo físico está dormindo, mas a consciência está desperta e se manifestan-

do de modo independente.  

Ampliação. Ao se projetar com plena lucidez, a conscin tem acesso a experiências so-

mente vivenciáveis na dimensão extrafísica, ampliando assim a qualidade, quantidade, diversida-

de, profundidade e abrangência do arcabouço experimental ao longo da vida intrafísica. 

 

Caracterologia. De acordo com a Projeciometria, eis, em ordem alfabética, 10 variáveis 

técnicas da manifestação extrafísica da autolucidez para avaliação dos projetores e projetoras: 

01.  Autolucidologia. A autolucidez quanto ao próprio nível de lucidez extrafísica. 

02.  Autorganizaciologia. A autolucidez quanto ao alvo projetivo predeterminado. 

03.  Conformaticologia. A autolucidez quanto às formas e criações extrafísicas. 

04.  Holossomatologia. A autolucidez quanto ao veículo de manifestação utilizado. 

05.  Interaciologia. A autolucidez quanto às interações extrafísicas. 

06.  Parafenomenologia. A autolucidez quanto aos parafenômenos vivenciados. 

07.  Parapensenologia. A autolucidez quanto à própria parapensenidade. 

08.  Parapercepciologia. A autolucidez quanto às parapercepções extrafísicas. 

09.  Paravivenciologia. A autolucidez quanto à própria participação em reunião, traba-

lho ou evento extrafísico. 

10.  Proxemicologia. A autolucidez quanto à própria localização extrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a lucidez extracorpórea, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  antiprojeção  consciente:  Projeciologia;  Nosográfico. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

04.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

08.  Hipoacuidade  extrafísica:  Autolucidologia;  Nosográfico.  

09.  Lei  da  Projeciologia:  Legislogia;  Homeostático. 

10.  Localização:  Proxêmica;  Neutro. 

11.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

13.  Onirismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Vigília  contínua:  Autolucidologia;  Homeostático. 

 

A  OBTENÇÃO  DA  AUTOCONSCIÊNCIA  EXTRAFÍSICA,  
OBJETIVO  MAIS  DIFÍCIL  DE  SER  ALCANÇADO  NAS  VI-

VÊNCIAS  EXTRACORPÓREAS,  TORNA  NATURAL  E  INEVI-
TÁVEL  O  DESENVOLVIMENTO  DO  PROJETOR  ATILADO.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou o nível de lucidez extracorpórea ma-

nifestado nos autexperimentos projetivos? Quais as ações aplicadas até o momento para alcançar 

a autoconsciência extrafísica? 
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L U C I D E Z    N A    M A T U R I D A D E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lucidez na maturidade é a perspicácia, sagacidade, clareza e precisão 

mantida pela conscin, homem ou mulher, no avançar da idade biológica, quanto à capacidade de 

ponderar, conhecer, compreender, discernir e apreender ao preservar o cérebro saudável e a quali-

dade de vida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radio-

so; n tido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo maturidade procede do 

idioma Latim, maturitas, “maturidade; madureza; maturação; maduração; tempo próprio; o maior 

grau de desenvolvimento; complemento; perfeição”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Acuidade na ancianidade. 2.  Sagacidade na velhice. 3.  Lucidez na 

senectude. 

Neologia. As duas expressões compostas minilucidez na maturidade e maxilucidez na 

maturidade são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Obnubilação na idade madura. 2.  Imbecilidade senil. 3.  Embota-

mento das faculdades mentais na velhice. 4.  Caducidade na ancianidade. 

Estrangeirismologia: a conservação de la lucidez en la madurez ampliando a interassis-

tencialidade; os insights indicativos do cérebro saudável e atuante; o checkup neurológico a partir 

da meia-idade física. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade intelectiva do mentalsoma. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Maturidade lú-

cida: neoportunidade. 

Proverbiologia: – Envelhecimento: troféu de vencedor. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da manutenção da lucidez na maturidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; a lucidez quanto aos prioropensenes; a prioropensenidade man-

tida na terceira idade; a maturidade holopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; a flexibilidade autopensênica; a retilinearidade autopensênica; 

o emprego da lucidez na renovação pensênica; a lucidez holopensênica sustentando a longevidade 

holossomática produtiva. 

 

Fatologia: a lucidez na maturidade; o fato de toda experiência pessoal resultar na forma-

ção de circuitos neurológicos; a compreensibilidade ampliada proporcionalmente ao avanço da 

idade biológica, quando mantida a lucidez; o bom humor favorecendo a maturidade saudável;  

o esquecimento das informações irrelevantes; a maturidade não significando declínio da inteligên-

cia; a predisposição para expansão dos horizontes mentais; a melhoria do nível e da qualidade dos 

convívios; a lucidez cosmoética do longevo quanto ao compromisso assumido na condução da 

proéxis pessoal; a ampliação do dicionário cerebral enquanto meio de manutenção da lucidez na 

idade avançada; a lucidez na maturidade possibilitando a ampliação da interassistencialidade;  

o esforço do exemplarismo cosmoético pró-evolutivo; o emprego do mentalsoma na superação 

das ansiedades; as tolices e as imaturidades da imaginação exacerbada pelo psicossoma; a maturi-

dade construtiva e empreendedora; o esforço permanente do nível de lucidez na manutenção do 

cérebro ativo; a relevante produção intelectual na maturidade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assunção da res-

ponsabilidade no emprego da sustentabilidade energética pró-evolutiva; a maturidade parapsíqui-

ca; a habilidade adquirida quanto ao uso prolongado do holossoma na intrafisicalidade; a autolu-

cidez multidimensional; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parapercepções men-

taissomáticas; as parapercepções e as interferências lógicas quanto ao endosso de amparadores 

extrafísicos nas manifestações cosmoéticas do idoso; a melhoria do nível e da qualidade dos para-

convívios. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo memória-lucidez; o sinergismo associação de ideias–in-

ventividade na maturidade; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo maturidade-autode-

terminação-evolução; o sinergismo acuidade mental–discernimento evolutivo; o sinergismo ma-

turidade–bom humor; a ampliação da interassistencialidade gerada pelo sinergismo lucidez intra-

física–lucidez extrafísica na maturidade. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio das vidas suces-

sivas moldando a consciência; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da autopen-

senização ininterrupta; o princípio do equilíbrio holopensênico; o princípio do autaperfeiçoa-

mento cosmoético; o princípio cosmoético de preservar a autolucidez na maturidade; o princípio 

da intransferibilidade do autesforço evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à vida diuturnamente  

enquanto mantenedor da lucidez na maturidade; o código grupal de Cosmoética (CGC) norteando 

a interassistência. 

Teoriologia: a teática da autovigilância pensênica resultando em equilíbrio holossomá-

tico; a teoria evolutiva aplicada dia a dia, ininterruptamente da ressoma à dessoma; a teoria do EV 

vivenciada na cotidianidade diuturna. 

Tecnologia: as técnicas do Conscienciograma aplicadas; a técnica da conscin-cobaia;  

a técnica da preceptoria conscienciométrica; a técnica da Consciencioterapia; a técnica da imo-

bilidade física vígil (IFV); a técnica de viver cosmoeticamente; a técnica do arco voltaico cranio-

chacral propiciando o desbloqueio encefálico e atuando na profilaxia das doenças demenciais;  

a técnica do circuito fronto-coronochacral empregada para ativar neossinapses; o apro-

veitamento útil das tecnologias da vida moderna; a técnica de contar até 20 antes de responder 

ao interlocutor evitando o “atropelamento”. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico propulsor da lucidez na maturidade; 

o voluntário bem humorado ampliando as chances pessoais de longevidade ativa; o voluntário 

voltado à autopesquisa conscienciológica; o voluntariado lúcido quanto ao compromisso com  

a interassistência tarística; a autolucidez quanto ao voluntariado tarístico na terceira idade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da 

Conscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio 

Invisível da Interassitenciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito do cérebro saudável na manutenção da lucidez; o efeito preventivo 

do equilíbrio mental; o efeito profilático do bom humor na longevidade produtiva; os efeitos co-

laterais da perda das faculdades mentais causadas pelo acidente vascular cerebral (AVC); os 

efeitos paralelos do uso da linguagem sem racionalidade; os efeitos dos exercícios neuróbicos na 

utilização dos 2 hemisférios cerebrais. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da participação nas dinâmicas 

parapsíquicas da Conscienciologia; as neossinapses atuantes nessa vida humana da conscin lúci-

da; a efervescência das neossinapses evolutivas na maturidade; os verbetes da Enciclopédia da 
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Conscienciologia na qualidade de gescons impulsionadoras de neossinapses; a autodedicação na 

formação continuada de neossinapses maturológicas. 

Enumerologia: a lucidez necessária na observação do detalhe; a lucidez necessária na 

atenção vigilante; a lucidez necessária ao foco autestruturador; a lucidez necessária ao aperfeiço-

amento da intelecção; a lucidez necessária à culminância da autexpressão; a lucidez necessária 

no reequilíbrio consciencial; a lucidez necessária à maturidade cosmoética. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo experiência humana–discerni-

mento; o ciclo biológico infância-juventude-maturidade; o ciclo pesquisológico autexperimenta-

ção-autorreflexão-autevolução. 

Binomiologia: o binômio harmonia-equilíbrio; o binômio maturidade-imperturbabilida-

de; o binômio discernimento-maturidade; o binômio saúde física–saúde mental; o binômio luci-

dez-maturidade; o binômio acuidade mental–autorreflexão; o binômio aumento da conexão cere-

bral–lucidez ampliada; o binômio fisiologia somática–fisiologia holossomática. 

Interaciologia: a interação paz interior–autoconfiança paraperceptiva; a interação 

atenção ininterrupta–autorreflexão contínua; a interação racionalidade-discernimento-pondera-

ção; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação maturida-

de biológica–lucidez consciencial; a interação autolucidez-cosmoética; a interação autolucidez- 

-autorreciclagem; a interação autodomínio das energias conscienciais–autevolução consciencial; 

a interação lucidez na maturidade–autoconsciencialidade evolutiva; a interação harmonia ener-

gética–equilíbrio somático–saúde consciencial; a interação sadia dos 2 hemisférios cerebrais. 

Crescendologia: o crescendo homeostático minilucidez-maxilucidez; o crescendo matu-

rológico autoignorantismo-autolucidez-autodiscernimento; o crescendo equilíbrio das energias 

conscienciais–autocura consciencial; o crescendo autovigilância pensência–autolucidez. 

Trinomiologia: o trinômio maturidade-cosmoética-interassistência; o trinômio lucidez– 

–concentração–foco convergente; o trinômio ponderação–discernimento–preservação do cére-

bro saudável; o trinômio Intraconscienciologia-Interconscienciologia-Extraconscienciologia. 

Polinomiologia: o polinômio autorganização-detalhismo-equilíbrio-lucidez; o polinô-

mio autocrítica-autorreflexão-autovivência-autocognição; o polinômio estado vibracional–tene-

pes–arco voltaico–ofiex; o polinômio evolutivo lucidez-motivação-memória-discernimento; a ho-

meostasia gerada pelo polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma equilibrados. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade física / imaturidade mental; o antagonis-

mo lucidez / delírio; o antagonismo autolucidez / embotamento cerebral; o antagonismo discerni-

mento / caducidade; o antagonismo clareza ideativa / senilidade; o antagonismo lucidez / obnu-

bilação; o antagonismo atitudes refletidas / ações hebetadas; o antagonismo decisão racional  

/ decisão emocional. 

Paradoxologia: o paradoxo da infantilidade na idade madura; o paradoxo da imaturi-

dade emocional na idade biológica avançada; o paradoxo de a conscin madura se apresentar de 

maneira imbecil; o fato paradoxal de a conscin madura nem sempre apresentar holomaturidade; 

o paradoxo de a conscin madura poder apresentar holopensene dispersivo típico da juventude;  

o paradoxo de a conscin madura poder ser consciencialmente embotada. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a raciocinocracia; a evoluciocracia; a deci-

docracia; a assistenciocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada a interassistencialidade; a lei da causa e efei-

to; a lei da ação e reação atuando o tempo todo; a lei de amparo ao idoso; a lei da autopenseni-

zação ininterrupta; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a cogniciofilia; a conscienciofilia; a mentalsomaticofilia; a evoluciofilia; a re-

cinofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a pensenofilia; a autodiscernimentofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a coerenciofobia; a reciclofobia; a panofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ansiedade; as autexperiências dispensáveis da síndrome 

da dispersão consciencial; a remissão da síndrome da mediocridade existencial; o diagnóstico di-

ferencial entre a perda mnemônica natural do envelhecimento e as síndromes demenciais; a profi-

laxia das síndromes demenciais gerontológicas. 
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Maniologia: a mania da procrastinação de gescons; a mania de atropelar as conscins pe-

lo ansiosismo; a mania de autossabotagem consciencial. 

Mitologia: o mito preconceituoso de todo ancião ser senil. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a pedagogoteca; a metodoteca; a sinaleticoteca; a consci-

encioteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Somatologia; a Pensenologia; a Parapedago-

gia; a Recexologia; a Gerontologia; a Conscienciometrologia; a Discernimentologia; a Desperto-

logia; a Lucidologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin madura; a conscin coerente; a consciência-bús-

sola; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin veterana; a conscin 

mentalsomaticamente equilibrada. 

 

Masculinologia: o longevo lúcido; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a longeva lúcida; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparado-

ra 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 ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a ver-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens maturus; o Homo sapiens 

intraconscientialis; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapi-

ens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minilucidez na maturidade = a acuidade psíquica mantida no envelheci-

mento físico garantindo ao idoso a capacidade de realizar as atividades intrafísicas do cotidiano; 

maxilucidez na maturidade = a acuidade psíquica mantida no envelhecimento físico garantindo ao 

idoso a capacidade de realizar as tarefas multidimensionais diárias da interassistência. 

 

Culturologia: a cultura da valorização da meia-idade; a cultura da maturidade lúcida; 

a cultura da longevidade produtiva; a cultura da holomaturidade. 

 

Diagnosticologia. A lucidez na maturidade, garantida pela manutenção do cérebro ativo 

do idoso, requer da Medicina diagnósticos precisos para a identificação das doenças demenciais  

e do declínio da capacidade cognitiva. 
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Profilaxiologia. Pela ótica da Homeostaticologia, a saúde humana é o estado de bem-es-

tar físico, mental, social e parapsíquico completo, factível nesta existência, dependente especial-

mente do investimento da conscin no suprimento das deficiências somáticas do envelhecimento, 

ao modo dos 3 exemplos, dispostos a seguir em ordem alfabética: 

1.  Alimentação: buscar o balanceamento na dieta alimentar, inserindo frutas, legumes, 

cereais, alimentos antioxidantes e suplementos vitamínicos. 

2.  Neuroprofilaxia: investir em leituras, estudos e pesquisas de modo contínuo, man-

tendo o hábito intelectivo na prevenção da perda cognitiva natural, resultante do envelhecimento. 

3.  Psicomotricidade: controlar o peso corporal, praticando atividades físicas com exer-

cícios aeróbicos e fortalecimento muscular. 

 

Autoradologia. Segundo a Autocogniciologia, a conscin idosa pode potencializar as au-

tomanifestações lúcidas na maturidade, pela construção do autorado conscienciológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o a lucidez na maturidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

02.  Aparvalhamento  bovino:  Antipriorologia;  Nosográfico. 

03.  Autauditoria  quinquagenária:  Autoproexogramologia;  Neutro. 

04.  Autorreeducação  na  maturidade:  Recexologia;  Homeostático. 

05.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Exuberância  na  terceira  idade:  Temperamentologia;  Neutro. 

07.  Geronte  evolutivo:  Gerontologia;  Homeostático. 

08.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Lupa  maturológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

13.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Saúde  cerebral:  Holocerebrologia;  Homeostático. 

 

A  LUCIDEZ  NA  MATURIDADE  REQUER  DA  CONSCIN  IN-
VESTIMENTO  NO  TRINÔMIO  VONTADE-INTENÇÃO-DETER-
MINAÇÃO,  NA  CONSTRUÇÃO  DO  PROCESSO  EVOLUTIVO  

COSMOÉTICO  E  PRIORITÁRIO,  EM  PROL  DO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera importante a manutenção da lucidez 

na maturidade? Busca empregar os atributos mentaissomáticos pessoais no cotidiano garantindo  

a atividade cerebral permanente? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Strauch, Barbara; O Melhor Cérebro da sua Vida: Segredos e Talentos da Maturidade (The Secret Life of 
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x 16 cm; br.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 23 a 213. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
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nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 40 a 42, 126, 187 e 195. 

5.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 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 155 a 158, 571 a 638, 903 a 982 e 983 a 1.018. 
6.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 288 a 290, 467  

a 470, 491 a 501 e 1.095 a 1.100. 

8.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 115, 121, 

289, 304, 430, 431, 489, 494, 496, 497, 504 a 510, 583, 584, 586, 595, 607, 685 e 764. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Lucidologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, 

sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter dos estados de lu-

cidez das consciências, conscins e consciexes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radio-

so; n tido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição logia 

procede do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Autoconscienciologia. 02.  Cosmoconscienciologia. 03.  Ortopense-

nologia. 04.  Percepciologia. 05.  Percucienciologia. 06.  Apreensiologia. 07.  Perspicaciologia. 

08.  Autodiscernimentologia. 09.  Automaturologia. 10.  Autocoerenciologia. 

Neologia. O termo Lucidologia e as expressões compostas Lucidologia Conscienciomé-

trica e Lucidologia Consciencioterapêutica são neologismos técnicos da Autoconscienciologia. 

Antonimologia: 01.  Inconscienciologia. 02.  Parapsicopatologia. 03.  Nosopensenolo-

gia. 04.  Impercepciologia. 05.  Antilucidologia. 06.  Impercucienciologia. 07.  Inapreensiologia. 

08.  Antidiscernimentologia. 09.  Imperspicaciologia; Inepciologia. 10.  Autoimaturologia; Au-

toincoerenciologia. 

Estrangeirismologia: a awareness evolutiva; a clearheadedness; a perspicuity. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade mentalsomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a pesquisa do estado de lucidez; o exame das personalidades lúcidas; a ava-

liação da autolucidez; a análise dos sonhos lúcidos; a investigação sobre o viver pragmático com 

lucidez; as unidades de lucidez; os cons básicos; os cons intermissivos; a penetração da inteligên-

cia; a autoconsciencialidade clara, objetiva e aguda; o eixo fulcral da hiperacuidade; o ponteiro 

consciencial funcional; a autolucidez holocármica; a autolucidez evolutiva; a autolucidez con-

textual; a autolucidez sociométrica; a autolucidez conscienciométrica; a clareza de raciocínio;  

a compreensão rápida; o taquipsiquismo sadio; a precisão de ideias; a acuidade para o relevante;  

a hiperacuidade pessoal; a capacidade de conhecer, compreender e aprender; o estado mental de 

quem penseniza e discorre com claridade; o funcionamento normal das faculdades mentais. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a primener; o cipriene; o extrapolacionismo parapsíquico; o estudo 

da projetabilidade lúcida (PL); a autolucidez holossomática; a autolucidez multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parautolucidez extrafísica–autolucidez intrafísica. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciente. 
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Tecnologia: as técnicas do conscienciograma. 

Voluntariologia: a autolucidez do voluntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos. 

Efeitologia: o efeito halo da lucidez pessoal sobre o grupo evolutivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo da autoconsciencialidade ignorância-autolucidez-cosmoconsciência. 

Enumerologia: os cons; os adcons; os megacons; os extracons; os criptocons; os anti-

cons; os neocons. 

Binomiologia: o binômio autolucidez-coragem; o binômio autolucidez-autocognição;  

o binômio autolucidez-autocoerência; o binômio autolucidez-longevidade. 

Interaciologia: a interação autolucidez–aceleração evolutiva; a interação autolucidez- 

-autorreciclagem; a interação Lucidologia-Cosmoeticologia; a interação binocular visão cere-

bral–cosmovisão paracerebral. 

Crescendologia: o crescendo consciência simplória–consciência poliédrica; o  crescen-

do lucidez descontínua–lucidez contínua–hiperlucidez progressiva. 

Trinomiologia: o trinômio lucidez-concentração-atenção; o trinômio da autolucidez hi-

peracuidade multidimensional–percuciência consciencial–discernimento cosmoético. 

Polinomiologia: o polinômio consciênçula–pré-serenão vulgar–isca inconsciente–tene-

pessista; o polinômio evolutivo autolucidez-automotivação-automemória-autodiscernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo lucidez / delírio; o antagonismo sanidade / insanida-

de; o antagonismo autolucidez / embotamento; o antagonismo cons / anticons; o antagonismo 

cons magnos / cons magros. 

Paradoxologia: o paradoxo da pessoa lindíssima consciencialmente embotada. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a gnosiofilia. 

Holotecologia: a maturoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a cos-

moeticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Lucidologia; a Autoconscienciologia; a Intraconscienciologia;  

a Cosmoconscienciologia; a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Parapercepciologia; a Higie-

nologia; a Terapeuticologia; a Extraconscienciologia; a Ortopensenologia; a Ergonometrologia;  

a Cosmoeticologia; 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; o homem lúcido. 

 

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; a mulher lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo 

sapiens polyedricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Lucidologia Conscienciométrica = a pesquisada por meio da Conscien-

ciometrologia; Lucidologia Consciencioterapêutica = a pesquisada por meio da Conscienciote-

rapia. 

 

Culturologia: a cultura da autoconsciencialidade. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autoconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

10 confrontos entre a Lucidologia sadia e o Onirismo patológico da consciência: 

 

Tabela  –  Confrontos  Lucidologia  /  Onirismo 

 

N
os

 Sanidade  Consciencial Insanidade  Consciencial 

01. Autoconsciencialidade Inconsciencialidade 

02. Harmoniologia Demenciologia 

03. Homeostaticologia Parapatologia 

04. Saúde mental Psicopatologia 

05. Estado consciencial alterado sadio Estado consciencial alterado doentio 

06. Lucidez intelectual Antilucidez comocional 

07. Parapercepciologia Megassediologia  

08. Surto inspirativo Surto psicótico 

09. Extrapolacionismo parapsíquico Megalomania 

10. Cosmoconsciencialidade Onirismo pesadelar 

 

Holopensenidade. Quanto mais lúcida ou de maior acuidade seja a consciex, mais acer-

tados são os autopensenes, não pensenizando mal das outras consciências. As conscins lúcidas 

formam os holopensenes de maior lucidez. Daí nasce a condição embasadora do holopensene da 

comunex avançada, pacificador e cosmoético, no qual se desenvolvem livremente as ocorrências 

da paraconscienciometria, ou seja, o predomínio magno da Lucidologia das consciexes evoluídas. 

 

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 Lucidologia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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03.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

08.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

10.  Onirismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  LUCIDOLOGIA  É  A  CIÊNCIA  EMBASADORA  DE  TODOS  

OS  ESTUDOS,  PESQUISAS  E  INVESTIGAÇÕES  DA  CONS- 
CIÊNCIA  QUANDO  OBJETIVA  A  EVOLUÇÃO  AUTOCONS-

CIENTE,  DINÂMICA,  COSMOÉTICA  E  PRIORITÁRIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a relevância óbvia da Lucidologia no 

caminho da evolução consciencial? Você tem empreendido pesquisas lucidológicas? 
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L U C I D O M E T R I A  
( L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A lucidometria é a mensuração técnica qualitativa ou avaliação racional, 

crítica e realista do nível de lucidez, acuidade ou perspicácia da consciência, intra ou extrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radio-

so; n tido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição metria 

provém igualmente do idioma Latim, metrum, “medida de algum verso”, e este do idioma  rego, 

métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Medição do nível de acuidade consciencial. 2.  Avaliação crítica da 

lucidez consciencial. 3.  Exame acurado do nível de percuciência íntima. 4.  Anamnese da lucidez 

consciencial. 5.  Determinação qualitativa do grau de atilamento. 6.  Anatomização da hiperacui-

dade. 

Neologia. Os 3 vocábulos lucidometria, autolucidometria e heterolucidometria são neo-

logismos técnicos da Lucidologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciometria. 2.  Parapercepciometria. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às técnicas de aferição da lucidez consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da análise lucidométrica; os autopensenes; a auto-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes;  

a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade.  

 

Fatologia: a lucidometria; o exame avaliativo da lucidez; os estágios das categorias da 

escala da lucidez consciencial; a mensuração do percentual de cons recuperados (adcons); a aferi-

ção do grau de instabilidade ou oscilação da autolucidez; os instrumentos de medida do nível de 

lucidez da consciência; a autolucidez holocármica; a autolucidez mentalsomática; a comparação 

analítica dos níveis de autolucidez em diferentes fases existenciais ou evolutivas; o exame das 

personalidades lúcidas; o nível de lucidez consciencial do Homo sapiens serenissimus na con-

dição de parâmetro evolutivo. 

 

Parafatologia: o estudo pormenorizado dos estados alterados da consciência (EACs);  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o inventário de unidades de lucidez acumu-

ladas (cons) em múltiplas existências; a Escala de Consciência Contínua. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos autesforços em prol da ampliação dinâmica da lu-

cidez; o sinergismo autenfrentamento introspectivo permanente–automotivação pesquisística. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à autopesquisa da lucidez cons-

ciencial; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio tarístico do au-

tesclarecimento; o princípio da hiperacuidade; o princípio da evolução consciencial lúcida. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria da avaliação da consciência; a teoria dos cons; a teoria da recu-

peração das unidades de lucidez; a teoria do pensene; a teoria da evolução da lucidez;  

a teoria da evolução consciente. 

Tecnologia: a técnica de análise lucidométrica; as técnicas conscienciométricas; as téc-

nicas de autopesquisa colocadas em prática; as técnicas estatísticas; as técnicas do detalhismo  

e da exaustividade aplicadas ao exame lucidométrico; a técnica de pesquisa da Biografologia;  

a assimilação simpática enquanto técnica de heterodiagnóstico da lucidez alheia; a técnica assis-

tencial da conscin-cobaia voluntária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenci-

ação pensênica; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consci-

enciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico 

da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos 

Pensenólogos. 

Efeitologia: o efeito diagnosticador da qualidade da autolucidez; os efeitos evolutivos 

da autolucidometria periódica; os efeitos recinológicos da autanálise lucidométrica; os efeitos da 

autolucidometria ininterrupta na elevação do nível de automanifestação evolutiva; os efeitos evo-

lutivos da compreensão fraterna do microuniverso alheio por meio da heterolucidometria; os 

efeitos cosmovisiológicos dos estudos teáticos da lucidez consciencial. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses pelo exame acurado da própria lucidez; 

as neossinapses derivadas do maior entendimento e autocorreção das fissuras intraconscienciais; 

as neossinapses provenientes da ampliação do nível de conhecimento quanto à Lucidologia. 

Ciclologia: o ciclo investigação-descoberta; o ciclo analisar-interpretar-deduzir-con-

cluir; o ciclo avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo mensuração–exame valora-

tivo-intervenção; o ciclo anamnese-diagnóstico-terapêutica-profilaxia. 

Enumerologia: a avaliação do nível de autolucidez conscienciométrica; a avaliação do 

nível de autolucidez seriexiológica; a avaliação do nível de autolucidez proexológica; a avaliação 

do nível de autolucidez multidimensional; a avaliação do nível de autolucidez parapsíquica;  

a avaliação do nível de autolucidez cosmoética; a avaliação do nível de autolucidez evolutiva.  

Binomiologia: o binômio lucidometria-conscienciometria; o binômio atributos men-

taissomáticos–instrumentos lucidométricos; o binômio autoconhecimento-heteroconhecimento;  

o binômio análise lucidométrica–síntese da consciencialidade. 

Interaciologia: a interação autolucidometria-autoconscienciometria. 

Crescendologia: o crescendo autorreflexão autocrítica–autodiscernimento avançado– 

–autoconsciencialidade qualificada; o crescendo diagnóstico lucidométrico–prognóstico lucido-

métrico.  

Trinomiologia: o trinômio autoinvestigação-autodiscernimento-autoconscientização;  

o trinômio criticidade–juízo crítico–racionalidade paracientífica; o trinômio tempo de convivên-

cia–acuidade da observação–refinamento do heterodiagnóstico lucidométrico. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-análise-mensuração-dedução; o polinômio re-

gistro-mapeamento-classificação-interpretação dos padrões de lucidez. 

Antagonismologia: o antagonismo autopesquisa lucidométrica minuciosa / manutenção 

na zona de sombra do discernimento consciencial; o antagonismo priorização da investigação 

técnica e paratécnica da lucidez / incuriosidade pesquisística à acuidade consciencial; o antago-

nismo intensificação da autocrítica técnica quanto à lucidez / acriticismo lucidológico; o antago-

nismo primazia da realidade intraconsciencial / apreço pelo ignorantismo e autoficção;  

o antagonismo autodiagnóstico e eliminação dos gaps de lucidez / indiferentismo à hipoacuidade 

consciencial. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada à lucidometria; a lei do maior es-

forço evolutivo aplicada à autodepuração intraconsciencial. 
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Filiologia: a lucidofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a cognofilia. 

Fobiologia: a pesquisofobia; a criticofobia; a recinofobia; a evoluciofobia. 

Holotecologia: a lucidoteca; a conscienciometroteca; a conscienciogramoteca; a pense-

noteca; a consciencioteca; a analiticoteca; a criticoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Lucidologia; a Conscienciometria; a Pesquisologia; a Autocons-

cienciogramologia; a Parapatologia; a Metodologia; a Holomaturologia; a Intraconscienciologia; 

a Criteriologia; a Discernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o conscienciômetra; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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 technicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

avaliator; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens rationa-

bilis; o Homo sapiens conscientiometricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autolucidometria = a avaliação racional, crítica e realista do nível de au-

tolucidez por meio da apreciação, leitura e interpretação cosmoética do próprio microuniverso 

consciencial; heterolucidometria = a avaliação racional, crítica e realista do nível de lucidez 

alheia por meio da apreciação, leitura e interpretação cosmoética do microuniverso de outra cons-

ciência. 

 

Culturologia: a cultura da Lucidologia; a cultura da Autoconscienciometrologia. 

 

Variáveis. Do ponto de vista da Conscienciometrologia, para a investigação e avaliação 

crítica da qualidade da lucidez consciencial, eis, ordenadas alfabeticamente, pelo menos 13 variá-

veis a serem consideradas na lucidometria: 

01.  AM. A qualidade do nível de autoconscientização multidimensional (AM). 

02.  Apreensibilidade. A qualidade da apreensão das realidades e pararrealidades. 

03.  Atributos. A qualidade da aplicação efetiva dos atributos mentaissomáticos. 

04.  Continuísmo. A qualidade da continuidade e sustentação da acuidade consciencial. 
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05.  Desperticidade. A qualidade da desperticidade. 

06.  Dimensão. A qualidade do nível de performance e desempenho nas dimensões 

conscienciais. 

07.  Evolutividade. A qualidade da consciencialidade evolutiva, proexológica. 

08.  Holomemória. A qualidade da utilização prática e eficaz da holomemória. 

09.  Holopensenidade. A qualidade do holopensene pessoal e da força presencial. 

10.  Inteligência. A qualidade de vivência da inteligência evolutiva (IE) teática. 

11.  Ponteiro. A qualidade do foco da lucidez (ponteiro consciencial). 

12.  Senso. A qualidade do senso de lucidez. 

13.  Serenidade. A qualidade do nível de serenismo. 

 

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 lucidometria, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autorrecuperação  dos  megacons:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

07.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

11.  Oscilação  da  autolucidez  intrafísica:  Autolucidologia;  Nosográfico. 

12.  Proexometria:  Proexologia;  Neutro. 

13.  Requinte  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

14.  Síntese  conscienciométrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

15.  Síntese  do  autoconscienciograma:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 
A  LUCIDOMETRIA  CONSTITUI  INSTRUMENTO  EVOLUTIVO  

INDISPENSÁVEL  A  TODA  CONSCIÊNCIA  DISPOSTA  E  IN-
TERESSADA  NA  AMPLIAÇÃO  DO  UNIVERSO  DE  PESQUISA  

E  ANÁLISE  TÉCNICA  DA  AUTOLUCIDEZ  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre a qualidade da autolucidez? Na 

escala simples de 1 a 5, qual a avaliação da capacidade pessoal de mensurar e diagnosticar a pró-

pria acuidade consciencial?  
 

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 
67, 78, 87, 92, 93, 98, 102, 103, 110, 122, 128, 130, 173, 175, 179, 180, 189, 194, 197, 208, 218, 220, 226, 235, 247 e 249. 

2.  Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 

x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 331, 338 e 949. 
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3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.;1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
531 e 532. 

 

R. D. R. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14269 

L U D O P A T I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ludopatia é o hábito ou vício de praticar qualquer tipo de jogo ou a ativi-

dade da jogatina, de modo intenso e prolongado, especialmente jogos de azar (baralhos, dados, 

roleta, bingo e outros). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição ludo vem do idioma Latim, ludus, “jo-

go; divertimento; recreação”. O segundo elemento de composição patia deriva também do idioma 

Latim, pathe, “estado passivo; sofrimento; mal; doença; dor; aflição”. Surgiu, na Linguagem 

Científica Internacional, no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Jogata; jogatina compulsiva; ludomania. 2.  Atividade empresarial do 

cassino; diversão viciosa; indústria do jogo; profissão do cambista. 3.  Compulsão pelo jogo; jogo 

patológico; vício de perder; vício do jogo. 4.  Doença das apostas; febre do jogo; mania de apos-

tar. 5.  Gamemania. 6.  Síndrome da ludopatia. 7.  Ludoteca. 

Eufemismologia. Em Las Vegas, EUA, o viciado nos cassinos é chamado eufemistica-

mente de “jogador com problemas”. 

Neologia. Os 3 vocábulos miniludopatia, maxiludopatia e megaludopatia são neologis-

mos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Antiludopatia; antiludopatismo. 2.  Assistência social. 3.  Hospital 

psiquiátrico. 4.  Saúde mental. 5.  Diversão sadia. 6.  Desporto equilibrado. 

Estrangeirismologia: a skopa. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Jogo: prosti-

tuição autopensênica. 

Unidade. O ludopensene é a unidade de medida da ludomania. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a patopensenidade; os patopensenes; a ludopensenidade; os ludopensenes; 

o holopensene ludopático. 

 

Fatologia: a ludopatia; o ludopatismo; a jogatina inveterada; os vícios da ludomania pa-

roxística; a busca sôfrega de algum bambúrrio; a ludofascinação; a compulsão pelo jogo; a in-

dústria do jogo; a jogata; os baralhos; o crapô; o pife-pafe; o biriba; o turfe; as fezinhas compul-

sivas; a febre das apostas; os jogos de guerra; a maior perda do mês passado; a diversão viciosa;  

a jogatina de Las Vegas (EUA); a jogatina de Macau (China); a ludopatia toxicogênica; o mega-

trafar; o ludismo; a diversão sadia; a recreação racional; o esporte com equilíbrio somático. 

 

Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o jogo; a astúcia; a argúcia; o ardil; o ludíbrio; a perfídia; a manha; a ar-

timanha; a sagacidade; a velhacaria; a falcatrua; o embuste; a tapeação; a trapaça. 

Politicologia: a ludocracia. 

Filiologia: a ludofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ludopatia. 

Maniologia: a ludomania; a gamemania; a lotomania; a cubomania; a sinucomania; a to-

tobolomania. 
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Holotecologia: a ludoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Ludopatologia; a Ludologia; a Heterassediolo-

gia; a Enganologia; a Interprisiologia; a Parapsicopatologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Cons-

ciencioterapia; a Autovitimologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla cambista-jogador; a isca humana inconsciente; a protoconsciência. 

 

Masculinologia: o viciado em apostas; os parceiros dos jogos; os adversários dos jogos; 

o jogador compulsivo; o jogador problemático; o frequentador de cassinos; o bridgista; o bichei-

ro; o personagem Maverick; o viciado em perder; o cafifento; o pseudoganhador; o ludomaníaco; 

o co-ludomaníaco; o ludopata; o evoluciente; o assistido; o autodecisor; o reeducador; o escritor. 

 

Femininologia: a jogadora problemática; a viciada em apostas; as parceiras dos jogos; as 

adversárias dos jogos; a jogadora compulsiva; a frequentadora de cassinos; a bridgista; a bicheira;  

a viciada em perder; a cafifenta; a pseudoganhadora; a ludomaníaca; a co-ludomaníaca; a ludo-

pata; a evoluciente; a assistida; a autodecisora; a reeducadora; a escritora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ludopathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniludopatia = a participação pessoal nos jogos familiares de baralho; 

maxiludopatia = a frequência pessoal aos cassinos de Las Vegas ou de Macau; megaludopatia =  

a prática do jogo da roleta-russa. 

 

Culturologia: a cultura da jogatina. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 100 modalidades de jogos e os locais de explora-

ção, a maioria em voga no Século XXI, além dos listados anteriormente na Fatologia: 

01.  Apostas: multiformes, inclusive esportivas. 

02.  Bacará. 

03.  Batalha naval. 

04.  Bilhar. 

05.  Bingo: a maioria é de jogadoras (V. Antenore, Armando; Cresce Número de “Bingólatras” di-

zem Médicos; Folha de S. Paulo; São Paulo, SP; 02.02.03; primeira página, chamada, e C 3). 

06.  Bisca. 

07.  Blackjack. 

08.  Bocha. 

09.  Bolão. 

10.  Boliche. 

11.  Bridge. 

12.  Briga de cães. 

13.  Caça-níqueis. 

14.  Caminho de ferro. 

15.  Canastra: buraco. 

16.  Carteado. 

17.  Cassino clandestino. 

18.  Cassino em reserva indígena. 

19.  Cassino legalizado (V. Wapshott, Nicholas; Moralista torrou US$ 8 Milhões nos Cassinos; Wil-

liam Bennett, Ex-secretário da Educação Estadunidense; O Estado de S. Paulo; São Paulo, SP; 06.05.03; página A 18). 

20.  Cassino virtual. 
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21.  Central de apostas. 

22.  Corrida de cães. 

23.  Corrida de porcos. 

24.  Corridas de cavalos: Jockey Club, hipódromo, turfe. 

25.  Críquete. 

26.  Cubo de Rubick. 

27.  Dados. 

28.  Damespiel. 

29.  Damas. 

30.  Dardos. 

31.  Dead Pool: Loteria da Morte. 

32.  Dominó. 

33.  Especulação na Bolsa de Valores. 

34.  Gamão. 

35.  Gin rummy. 

36.  Gincana. 

37.  Golfe com apostas. 

38.  Jogo da argola. 

39.  Jogo da quadra. 

40.  Jogo da quina. 

41.  Jogo da velha. 

42.  Jogo das latas. 

43.  Jogo de azar eletrônico. 

44.  Jogo de botões. 

45.  Jogo de computador. 

46.  Jogo de prendas. 

47.  Jogo do bicho: palpite, fezinha (V. Costa, Célia; & Otavio, Chico; Lula defende 

a Legalização do Jogo do Bicho; O Globo; Rio de Janeiro, RJ; 01.09.01; página 11). 

48.  Jogo dos números: guetos estadunidenses. 

49.  Jogos em barco atracado. 

50.  Loteria. 

51.  Loteria esportiva. 

52.  Loterias da Caixa Econômica: oficiais. 

53.  Loto. 

54.  Lotomania. 

55.  Ludo. 

56.  Mage Knight. 

57.  Magic: The Gathering. 

58.  Mah-jongg: chinês. 

59.  Matador. 

60.  Minicassino para menor. 

61.  Monopólio. 

62.  Pai gow. 

63.  Palitinho. 

64.  Papatudo. 

65.  Pescaria: parque de diversões. 

66.  Pinball machine: fliperama. 

67.  Pingue-pongue a dinheiro. 

68.  Pôquer. 

69.  Pôquer caribenho. 

70.  Prova de potros. 

71.  Quiz: Show do Milhão, televisão. 

72.  Raspadinha. 
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73.  Rifa. 

74.  Rinhas de galos. 

75.  Roleta. 

76.  Roleta-russa. 

77.  Scopa. 

78.  Sena. 

79.  Shogi: xadrez japonês. 

80.  Sinuca de bico. 

81.  Slot machine. 

82.  Sorteio dos supersticiosos. 

83.  Sota. 

84.  Strip poker. 

85.  Super Sena Dupla Chance. 

86.  Tele Sena (V. Massaro, Roberto Antônio; No “Reino das Loterias”; O Estado do Paraná; Caderno: 

Almanaque; Curitiba, PR; 16.03.03; capa do caderno, manchete). 

87.  Telessorteio. 

88.  Tômbola. 

89.  Totó: pebolim. 

90.  Truco. 

91.  TV 0900. 

92.  Twister. 

93.  Videobingo. 

94.  Videogame. 

95.  Videoloteria. 

96.  Videopôquer. 

97.  Vinte-e-um. 

98.  Víspora. 

99.  Whist. 

100.  Xadrez. 

 

Terapeuticologia. No universo da Consciencioterapia, a ludomania pode ser combatida 

a partir da autoconscientização pelo ludomaníaco, homem ou mulher, quanto à automotivação ba-

seada nas vantagens de se manter o equilíbrio consciencial, objetivando a conquista do autopara-

psiquismo maior perante a evolução. A vida na jogatina mantém a conscin subjugada a consene-

res e impossibilita a assistência maior dos amparadores extrafísicos. 

 

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 ludopatia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Energima:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Psicopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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12.  Riscomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  LUDOPATIA,  QUANDO  INSTALADA  ROTINEIRAMENTE   
NA  VIDA  DA  CONSCIN,  SEMPRE  ACARRETA  A  INTRUSÃO    
DE  CONSCIEXES  INTERESSADAS  EM  JOGOS,  AMPLIANDO  
AS  MANIFESTAÇÕES  COMPULSIVAS  DA  PERSONALIDADE. 

 

Questionologia. A ludopatia ainda contagia você de algum modo? Em qual área de ma-

nifestação social? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Maverick. País: EUA. Data: 1994. Duração: 127 min. Gênero: Faroeste. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. 
Legendado: Português. Direção: Richard Donner. Elenco: Mel Gibson; Jodie Foster; & James Garner. Produção: Bruce 

Davey; & Richard Donner. Desenho de Produção: Thomas E. Sanders. Direção de Arte: Daniel T. Dorrance. Roteiro: 

William Goldman, baseado na série de TV escrita por Roy Huggins. Fotografia: Vilmos Zsigmond. Música: Randy 
Newman. Montagem: Stuart Baird; & Michael Kelly. Cenografia: Lisa Dean. Efeitos Especiais: Industrial Light & Ma-

gic (ILM). Companhia: Donner/Schuler-Donner Productions; Icon Entertainment International; & Warner Bros. Sinopse: 

O charmoso trapaceiro Bret Maverick precisa arrecadar grande quantia, em tempo recorde, para participar do maior cam-
peonato de pôquer do Velho Oeste. Isso se bela ladra, velho xerife, índios e pistoleiros deixarem. 

2.  Oscar e Lucinda. Título Original: Oscar and Lucinda. País: EUA; & Austrália. Data: 1997. Duração: 

131 min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Gillian Armstrong. Elenco: 
Ralph Fiennes; & Cate Blanchett. Produção: Robin Dalton; & Timothy White. Desenho de Produção: Luciana Arrighi. 

Direção de Arte: Tom Nursey; & John Wingrove. Roteiro: Laura Jones, baseada no romance de Peter Carey. Fotogra-

fia: Geoffrey Simpson. Música: Thomas Newman. Montagem: Nicholas Beauman. Companhia: Australian Film Finan-
ce Corporation (AFFC); Dalton Films; Fox Searchlight Pictures; Meridian Films; & New South Wales Film & Television 

Office. Sinopse: Oscar é padre viciado em jogo e espera ser perdoado por Deus doando os valores ganhos nos jogos para 

os pobres. Inesperada relação surge quando a arrojada Lucinda confessa a ele o vício pelas apostas e ambos iniciam inusi-
tada parceria. 

 

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 200, 304 e 560. 

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 334, 445, 468, 711 e 714. 
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L U P A    M A T U R O L Ó G I C A  
( 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 lupa maturológica é a técnica de observação, análise e aferição das reali-

dades sob a perspectiva conscienciológica, buscando distinguir claramente os aspectos maduros, 

evoluídos dos imaturos, infantis em pessoas, grupos, interações, objetos, ambientes, contextos, 

procedimentos, costumes, constructos, fatos e parafatos, objetivando a interassistencialidade cos-

moética e as reciclagens conscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra lupa deriva do idioma Francês, loupe, “pedra fina ou preciosa que 

apresenta um defeito de cristalização; transpar ncia imperfeita; instrumento de Ótica”. Surgiu no 

Século XIX. O vocábulo maturidade procede do idioma Latim, maturitas, “maturidade; madure-

za; maturação; maduração; tempo próprio; o maior grau de desenvolvimento; complemento; per-

feição”. Apareceu em 1873. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, 

“ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Lente maturológica. 2.  Filtro visual maturológico. 3.  Perspectiva 

maturológica. 4.  Abordagem conscienciológica. 5.  Neomundividência. 

Neologia. As 3 expressões compostas lupa maturológica, lupa maturológica autodire-

cionada e lupa maturológica heterodirecionada são neologismos técnicos da Autodiscernimento-

logia. 

Antonimologia: 1.  Perspectiva infantilizada. 2.  Mundividência pueril. 3.  Robéxis. 

Estrangeirismologia: o state of evolutionary maturation; o full development do momen-

to evolutivo; a expertise esmerada; o top do refinamento; o must da autoconsciencialidade; o up-

grade automaturológico; o strong profile. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Omnicriticologia Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; as pesquisas sobre o holopense-

ne da holomaturidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os analiticopensenes; a analitico-

pensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; a autopensenidade no contrafluxo do holopensene de infantilização rei-

nante em vários cenários da Socin Patológica; o contraponto pensênico à tendência cultural de 

banalização das imaturidades; a autoimunização às pressões holopensênicas baratrosféricas da 

Era das Consréus; o recurso para a criação de holopensene pró-evolutivo. 

 

Fatologia: a lupa maturológica; o enfoque às maturidades e imaturidades com base na 

teática conscienciológica; a técnica de análise de realidades íntimas e circundantes sob a ótica da 

Holomaturologia; o pente fino passado em fatos e parafatos, presentes e passados; os indicativos 

óbvios ou sutis de imaturidade; os indícios sutilíssimos de maturidade avançada; a desconstrução 

de olhar culturalmente condicionado; a construção do olho clínico conscienciológico; a eviden-

ciação das auto e heterocorrupções; o respeito aos limites cognitivos de cada nível evolutivo;  

a ferramenta diagnóstica da condição individual, grupal e social; a expansão da cosmovisão sobre 

as imaturidades; a investigação dos fatos e parafatos desconcertantes da vida particular e pública;  

a infantilidade adulta disfarçada de modismos; a criação do apreço pela conduta madura; a altera-

ção nas predileções; a ampliação da lucidez quanto à Evoluciologia; a gescon denunciando imatu-

ridades com foco no auxílio à evolução geral; o amadurecimento coletivo beneficiando conscins  

e consciexes compassageiras evolutivas no Planeta Terra. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autopercuciência 

multidimensional; a atenção aos bastidores extrafísicos e às paratestemunhas; o exame do padrão 

sadio ou doentio das energias conscienciais (ECs); a utilização da sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; a parapercepção e as inferências lógicas quanto às concausas extrafísicas dos fatos; 

a pesquisa dos endossos meritórios de amparadores extrafísicos nas manifestações cosmoéticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento evo-

lutivo. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio do autaperfeiçoa-

mento cosmoético; o princípio da expansão autocognitiva, cosmovisiológica e infinita; o princí-

pio da conservação autocognitiva pluriexistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármi-

ca; o princípio da cobaiagem interconsciencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o autoposicionamento 

diante das imaturidades próprias, alheias e coletivas. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de aplicação do Conscienciograma; a técnica do detalhismo e da 

exaustividade; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da invéxis; a técnica da recin;  

a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica cosmoé-

tica de evitação do estupro evolutivo. 

Voluntariologia: o voluntário no exercício da Tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Invexolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia;  

o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colé-

gio Invisível dos Cosmanalistas. 

Efeitologia: os efeitos da holomaturidade manifestos plenamente pelo holossoma; o efei-

to arrastante do bom exemplo; os efeitos de traumas, frustrações e conflitos nos atrasos autevolu-

tivos; os efeitos regressivos das motivações e reações infantis no adulto; o efeito bola de neve dos 

erros inquestionados; o efeito avalanche dos atos interpresidiários; o efeito desassediador da ta-

res bem realizada. 

Neossinapsologia: a autodedicação à formação de neossinapses maturológicas. 

Ciclologia: o ciclo olhar-observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir; o ciclo análi-

se-síntese; o ciclo autavaliação-heteravaliação; o ciclo assim-desassim; o ciclo autodesassédio- 

-heterodesassédio; a recuperação dos cons no decorrer do ciclo etário humano; os avanços evolu-

tivos no ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a agudização da atenção; a exercitação da crítica; a detecção do detalhe; 

a exaustão da análise; a depuração do discernimento; a ampliação da mundividência; a especiali-

zação da observação. A escassez e os excessos; as anomias e as burocracias; as repressões e as in-

trusões; as antipatias e as idolatrias; as submissões e as agressões; as apatias e as euforias; os de-

susos e os abusos. 

Binomiologia: o binômio hololucidez-holomaturidade; o binômio holomaturidade–gi-

gantismo intraconsciencial; o binômio maturidade consciencial–sabedoria evolutiva; o binômio 

malintenção–imaturidade consciencial; o binômio ilusão-autengano; a exigência cosmoética do 

binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; a premência teática do binômio admiração- 

-discordância. 

Interaciologia: a interação maturidade biológica–maturidade consciencial; a interação 

desastrosa mentalidade infantil–soma adulto; a interação crise de crescimento–recéxis–recin. 
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Crescendologia: o crescendo infinito de desenvolvimento consciencial; o crescendo 

evolutivo ciclo vegetal–ciclo subumano–ciclo hominal–ciclo mentalsomático; o crescendo evolu-

tivo hominal consciênçula–Serenão; o crescendo infância evolutiva–maturidade consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade Autodiscernimentologia-CPC-Interassis-

tenciologia; o trinômio holofilosófico Universalismo-Megafraternologia-Cosmoética; o trinômio 

intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade; o trinômio vontade firme–intencionali-

dade cosmoética–autorganização prática; o trinômio paciência interconsciencial–heterocompre-

ensão máxima–cosmovisão interassistencial; o trinômio cabedal multiexistencial–proficiência in-

telectiva–dinamismo holossomático; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio maturológico autocrítica-autoincorrupção-autodesassédio- 

-autocosmoética; o polinômio imaturidade-inexperiência-irracionalidade-autocorrupção; o poli-

nômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução, progresso / estagnação, regressão; o an-

tagonismo maturidade intrafísica precoce / maturidade intrafísica tardia; o antagonismo super-

dotação / infradotação; o antagonismo veteranismo / calourice; o antagonismo afetos maduros 

/ desejos egocentrados; o antagonismo atos de poder cosmoéticos / atos de poder caprichosos;  

o antagonismo atos de discernimento / atos de ignorância. 

Paradoxologia: o paradoxo da infantilidade crassa em adultos. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da ação e reação; a lei da economia 

de males; o acatamento às leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis da evolu-

ção consciencial; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a cognofilia; 

a raciocinofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: as fobias em geral. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da mediocrização existencial e da síndrome de 

Gabriela. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito dos anos dourados da infância. 

Holotecologia: a consciencioteca; a maturoteca; a evolucioteca; a psicoteca; a cosmoeti-

coteca; a parapsicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Criticologia; a Evo-

luciologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Prio-

rologia; a Voliciologia; a Ortopensenologia; a Harmoniologia. 

 

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 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 voluntário; 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; o 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 voluntária; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens discernens; o Homo sapi-

ens semperaprendens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo 

sapiens holomaturologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: lupa maturológica autodirecionada = a aplicada à observação, análise  

e aferição da realidade intraconsciencial; lupa maturológica heterodirecionada = a aplicada à ob-

servação, análise e aferição das realidades extraconscienciais. 

 

Culturologia: a cultura da holomaturidade evolutiva; a cultura da Omnipesquisologia. 

 

Direcionamento. A técnica da lupa maturológica pode ser aplicada em duas direções: 

1.  Autodirecionada: a opção de acelerar a autevolução; o autencantoamento diante das 

imaturidades pessoais; a autexigência de recéxis e recins; a proatividade no burilamento da pró-

pria personalidade; o reconhecimento dos trafares a serem eliminados da autexpressão; o empe-

nho pelo esquadrinhamento conscienciométrico da autoconsciencialidade. 

2.  Heterodirecionada: a opção de aprimorar as contribuições à reurbex; a identificação 

das demandas de reeducação consciencial; a paciência cosmoética perante as imaturidades 

alheias; a atenção aos ensejos propícios à tares; a implantação de vigilâncias para o convívio com 

imaturidades sem contaminações; o empenho pelo aprofundamento das autoponderações sobre  

o Cosmos. 

 

Conscienciologia. O corpus teático da Conscienciologia fornece conceitos e técnicas pa-

ra o entendimento e alcance da maturidade consciencial, tendo como modelo o Homo sapiens se-

renissimus. O Conscienciograma é o instrumento de mensuração da maturidade consciencial. 

Aplicaciologia. A utilização da lupa maturológica consiste em ressaltar determinado as-

pecto selecionado da realidade, para analisá-lo por meio de comparações com as características 

conscienciais de patamares evolutivos inferiores ou superiores ao do observador. 

Aferição. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, a seleção de 50 especialidades consci-

enciológicas e amostras de crescendos evolutivos, passíveis de aferir o grau de maturidade da rea-

lidade sob análise, conforme a maior proximidade da mesma com a condição imatura ou com  

a mais madura: 

01.  Afetivologia: da desafeição aguerrida à megafraternidade vivenciada. 

02.  Analiticologia: do endosso afetivo incondicional ao sobrepairamento analítico. 

03.  Antivitimologia: do autoboicote ao autexemplarismo evolutivo interassistencial. 

04.  Atenciologia: do devaneio à atenção dividida. 

05.  Autenticologia: da dissimulação manipuladora à autotransparência cosmoética. 

06.  Autocogniciologia: da confusão de identidade à identidade extra autorreconhecida. 

07.  Autodiscernimentologia: do senso comum irrefletido ao macrossenso evolutivo. 

08.  Cerebrologia: da primazia da subcerebralidade ao primado da paracerebralidade. 

09.  Cogniciologia: da ignorância ignorada à semperaprendência autodidata. 

10.  Competenciologia: do amadorismo ao profissionalismo multidimensional. 

11.  Conscienciometrologia: da consciênçula ao Homo sapiens serenissimus. 

12.  Cosmoeticologia: da amoralidade à incorruptibilidade do CPC. 

13.  Criticologia: da acriticidade à omnicriticidade cosmoética. 

14.  Cuidadologia: da negligência à responsabilidade interconsciencial. 

15.  Descrenciologia: da credulidade dogmática ao omniquestionamento pesquisístico. 

16.  Determinologia: do erro reiterado ao somatório assertivo. 

17.  Didaticologia: do estupro evolutivo à omissuper. 

18.  Dinamismologia: do bradipsiquismo à taquirritmia megagescônica. 

19.  Disciplinologia: do desregramento ao domínio holossomático. 

20.  Egologia: do egoísmo adulto à autabnegação cosmoética. 
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21.  Energossomatologia: do bloqueio chacral cronicificado à soltura energossomática. 

22.  Etologia: da impulsividade ao comedimento cosmoético. 

23.  Gesconologia: da postergação à excelência máxima. 

24.  Histrionologia: do exibicionismo ao histrionismo pedagógico. 

25.  Holopensenologia: da intoxicação patopensênica à ortopensenidade fixada. 

26.  Holossomatologia: da leviandade somática à omniprofilaxia holossomática. 

27.  Intencionologia: da malintenção à satisfação benévola. 

28.  Interconscienciologia: do poliqueixismo à gratidão produtiva. 

29.  Interdimensiologia: da mistificação idolátrica ao parapsiquismo cosmoético. 

30.  Liberologia: da autorrepressão à liberdade de expressão cosmoética. 

31.  Mnemonicologia: da hipomnésia ao acesso à holomemória. 

32.  Motivaciologia: da apatia à motivação operosa autogerada. 

33.  Mundividenciologia: da Eletronótica à cosmovisão multidimensional da seriéxis. 

34.  Oposiciologia: da agressividade ao posicionamento cosmoético assertivo. 

35.  Organizaciologia: da anarquia à omniorganização existencial. 

36.  Pacifismologia: da mentalidade belicista à pacificação íntima permanente. 

37.  Paradireitologia: da esnobação de deveres à cessão de direitos. 

38.  Parapercepciologia: do cascagrossismo à autoconscientização multidimensional. 

39.  Pensenologia: da rigidez apriorística à flexibilidade pensênica criteriosa. 

40.  Perspectivologia: do pessimismo generalizado ao otimismo realista operoso. 

41.  Pesquisologia: da superficialidade à exaustividade. 

42.  Politicologia: da autocracia à democracia direta. 

43.  Presenciologia: do sujismundismo à força presencial cosmoética. 

44.  Priorologia: das preferências caprichosas às prioridades evolutivas concretizadas. 

45.  Psicossomatologia: do malestar emocional à megaeuforização autopromovida. 

46.  Raciocinologia: da ilogicidade à racionalidade paracientífica. 

47.  Ressomatologia: do porão consciencial à genopensenidade sadia revivida. 

48.  Sexologia: da promiscuidade ao duplismo exitoso. 

49.  Universalismologia: do sectarismo à teática do senso universalista. 

50.  Voliciologia: da pusilanimidade à ousadia cosmoética. 

 

Amadurecimento. A técnica da lupa maturológica permite a evidenciação das imaturi-

dades, sendo passo inicial para se imprimir maior maturidade à própria existência. Eis, por exem-

plo, em ordem funcional, 4 etapas do ciclo da reciclagem de padrões imaturos: 

1.  Autatilamento existencial: a identificação e mensuração do grau da imaturidade,  

e a checagem das repercussões da mesma. 

2.  Autorreflexão crítica: a criação de estratégias para extinção ou minoração de pen-

samentos, atos e condições na raiz da imaturidade. 

3.  Pragmática evolutiva: a efetivação de soluções mais maduras, evolutivas. 

4.  Ortodecisão reiterada: a manutenção incorruptível da opção madura prescrita. 

 

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 lupa maturológica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acepipe:  Autopolicarmologia;  Homeostático. 

02.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisiólogo:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Estágio  maturológico:  Automaturologia;  Homeostático. 

05.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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07.  Macrossenso:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Megaenfoque:  Megaenfocologia;  Neutro. 

10.  Neomundividência:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

11.  Personalidade  bem  formada:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

14.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

AS  APLICAÇÕES  MINUCIOSAS  DA  LUPA  MATUROLÓGICA  

DETECTAM  AS  IMATURIDADES  PESSOAIS  E  AS  ALHEIAS, 
FORNECENDO  SUBSÍDIOS  À  CONSECUÇÃO  DE  RECINS,  
RECÉXIS  E  TARES  DOSADA  A  CADA  NÍVEL  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou a técnica da lupa maturológica? 

Quais reciclagens derivaram desta perspectiva? 
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L U T O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O luto é o conjunto de reações emocionais a partir de “perda” significativa 

ou do rompimento do vínculo de relação, geralmente ocasionada pela morte biológica de outro 

ser, desencadeando sentimentos e comportamentos melancólicos, podendo levar ao período de 

prostração e desorganização da própria vida. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo luto provém do idioma Latim, luctus, “dor; mágoa; lástima”, de 

luctum, supino de lugere, “chorar  pela perda de alguém ”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Frustração com a dessoma de outrem. 2.  Tristeza pós-perda. 3.  Ati-

mia pós-dessoma de outrem. 

Antonimologia: 01.  Alegria. 02.  Bem-estar. 03.  Equilíbrio emocional. 04.  Júbilo. 05.  

Vitalidade. 06.  Euforia. 07.  Exuberância pessoal. 08.  Contentamento. 09.  Prazer. 10.  Satis-

fação. 

Estrangeirismologia: a dolor por la muerte; o post mortem; a vivência no Melexarium 

ao constatar a inexistência da morte; o Intermissarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da ausência do autodis-

cernimento quanto à maturidade emocional. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Aproveite-

mos nossas perdas. Sejamos bons perdedores. Há perdas enriquecedoras. Minimizemos nossas 

perdas. 

Citaciologia. Viver é aprender a morrer (Michel de Montaigne, 1533–1592). Nada  

é certo senão a morte (Lucius Annaeus Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.). O que não provoca minha morte 

faz com que eu me torne mais forte (Friedrich Nietzsche, 1844–1900). 

Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Lamento. Lamentar sem agir é respirar sem viver.” 

2.  “Luto. Nenhuma roupa de luto demonstra fraternidade, mas uma reclamação ego-

cêntrica pelo fato de a pessoa ter dessomado.” 

3.  “ erdologia. As consciências perdem temporariamente o paradeiro de determinadas 

conscins, contudo, não perdem para sempre as companhias evolutivas”. “O tempo não volta”. 

“A dessoma da pessoa querida é grande perda para qualquer conscin. A melhor compensação, 

em casos dessa natureza, é promover a assistência aos outros na linha assistencial de fraternidade 

de quem partiu, antes, para a extrafisicalidade”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tristeza causada pela “perda”; o holopensene in-

trafísico; os holopensenes lúgubres; a autopensenização saudosa; a autopensenização em torno do 

próprio umbigo; os morbopensenes; a morbopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopenseni-

dade; os nosopensenes, a nosopensenidade; os subpensenes, a subpensenidade; os exopensenes,  

a exopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a ne-

cessidade de conquistar a libertação pensênica prioritária, cosmoética e evolutiva. 

 

Fatologia: o luto; a negação irracional da morte física; a inevitabilidade da morte bioló-

gica; a transitoriedade da vida humana; a possessividade; o fim da vida intraf sica; a dor da “per-

da”; o choque intraconsciencial causado pela dessoma inesperada levando conscins ao desespero; 

a compulsão pela choradeira; a emoção redutora do autodiscernimento; a falta de alegria para 

continuar na dimensão intrafísica; a desmotivação para a consecução da proéxis; a repressão dos 
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sentimentos levando à conduta agressiva e anticosmoética, adentrando o universo da interprisão 

grupocármica; a vitimização causada pela carência das energias da recém consciex; o queixume; 

o sentimento de abandono; a ruminação mental levando ao ressentimento; as homenagens póstu-

mas; o minuto de silêncio se estendendo por dias, meses e anos, atravancando a evolução da cons-

ci ncia; o ego smo atuante nas “perdas” dos entes amados; a autoculpa pelos erros e omissões;  

a superficialidade das abordagens da pessoa avarenta; a inveja incrementando disputas pela he-

rança; a invasão desrespeitosa do domicílio do enlutado por parte da parentela e afins do ser des-

somado, provocando querelas em momento inadequado; as tentativas ancestrais de angariar prote-

ção e intermediação com a consciência recém-dessomada; a santificação patológica pós-dessoma; 

a divinização irracional; o luto deslocado pela dessoma de artistas e pessoas públicas levando  

à tietagem infantil e à gurulatria; o entendimento da idolopatia a partir da dessoma do ídolo; o pe-

ríodo do luto propiciando acareações intra e extrafísicas objetivando a recomposição grupocármi-

ca; a cremação cosmoética; a força dos exemplos; o aprendizado evolutivo vivenciado a partir do 

luto; a acabativa interassistencial na vida humana; a pacificação íntima causada pela liberação da 

consciex; a serenidade vivenciada quando se tem certeza da continuação da vida após a morte 

biológica; a oportunidade de priorizar a reciclagem intraconsciencial a partir do sentimento de 

perda; a plenitude existencial causada a partir da libertação das emoções envolvendo o luto; os 

novos rumos proexológicos; a caminhada evolutiva com vistas ao completismo existencial; as mi-

ríades de vidas ainda vindouras; a Seriexologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energia do luto 

contaminando os ambientes; a evocação constante de consciexes com padrão nostálgico; a amar-

gura estampada holossomaticamente; a vampirização energética pelas consciexes carentes, plas-

mando tristeza e mágoa; a Baratrosfera; a evocação espúria do ser dessomado; os avisos antecipa-

tórios da dessoma só percebidos após a consumação do fato; a vivência de projeções lúcidas 

(PLs) promovendo reencontros entre conscins e a consciex recém-dessomada, verdadeiro bálsamo 

assistencial na intrafisicalidade; a incerteza quanto ao próximo reencontro seriexológico; a proje-

ção consciencial final levando a consciex à paraprocedência; o continuísmo multiexistencial;  

o paradireito da consciex ser liberada para seguir nova etapa evolutiva na dimensão extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio da imortalidade da consciência; o princípio prático conscien-

ciológico “aconteça o melhor para todos”; o princípio conscienciológico “ninguém perde nin-

guém”; os princípios do Paradireito. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no momento crucial da 

dessoma do ente querido. 

Teoriologia: a teoria do choque da dessoma; a teoria da recepção pós-dessomática. 

Tecnologia: a técnica da projetabilidade lúcida comprovando a imortalidade da consci-

ência; as técnicas paraterapêuticas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica do sobrepaira-

mento cosmoético; a paratécnica da recepção extrafísica; a técnica da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autcosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; 

o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito reciclogênico interassistencial promovido na conscin após a com-

preensão da dessoma, ultrapassando o período do luto e iniciando nova etapa evolutiva; o efeito 

do entendimento da dessoma na liberação do ser dessomado; o efeito Fênix. 

Neossinapsologia: a aquisição pessoal das neossinapses recicladoras; as neossinapses 

cosmovisiológicas geradas pela desdramatização da morte. 
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Ciclologia: o ciclo biológico nascer-crescer-amadurecer-envelhecer-morrer; o ciclo pa-

tológico choque-torpor-tristeza-raiva-apatia-solidão; o ciclo aliviador atenuação-desopressão- 

-animação; o ciclo reciclogênico aceitação-reajustamento-reinvestimento; o ciclo multiexistenci-

al pessoal (CMP). 

Enumerologia: a tristeza; a dor; a “perda”; o pesar; a consternação; a autossuperação;  

a cosmovisão adquirida post-mortem. 

Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio perda-ganho; o binômio dessoma 

pessoal–dessoma grupal; o binômio primeira dessoma–segunda dessoma; o binômio morte no in-

trafísico–vida no extrafísico; o binômio vulnerabilidade-resiliência; o binômio soma perecível– 

–consciência imortal. 

Interaciologia: a interação vida-morte; a interação subcerebralidade-emocionalidade;  

a interação conscin-consciex; a interação autolucidez-autorreciclagem. 

Crescendologia: o crescendo baratrosférico melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio desolação-desconsolo-desespero; o trinômio angústia-agru-

ra-amargura; o trinômio desprazimento-descontentamento-sofrimento; o trinômio nostalgia-ago-

nia-distimia; o trinômio drama-tragédia-infortúnio; o trinômio conhecer-compreender-aprender; 

o trinômio perdão-reconciliação-libertação; o trinômio seriéxis–autorrevezamentos–continuísmo 

evolutivo. 

Polinomiologia: o polinômio apego-perda-sofrimento-saudade. 

Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida extrafísica; o antagonismo res-

soma / dessoma; o antagonismo melin / reciclagem; o antagonismo consciexes receptivas / cons-

ciexes assediadoras; o antagonismo paraprocedência baratrosférica / paraprocedência evoluída. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin tenepessista veterana poder vivenciar longo 

período de luto, sobrecarregando os amparadores extrafísicos de função com demandas desne-

cessárias. 

Politicologia: a meritocracia promovendo as paravivências significativas e interassisten-

ciais; a lucidocracia; a proexocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis do Paradireito norteando os acertos grupocármicos antes, durante  

e após a dessoma; o corpus legis do Direito das Sucessões; as leis cosmoéticas e assistenciais 

proporcionando a paraterapêutica interconsciencial; a lei da finitude somática; as leis da Nature-

za; a lei de causa e efeito; a lei suprema. 

Filiologia: a consciencioterapeuticofilia; a cosmoeticofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a fobia da solidão; a tanatofobia; a fobia da Baratrosfera. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização adquirida no período do luto; a síndrome 

do coração partido podendo levar o enlutado à dessoma. 

Maniologia: a mania de a conscin reclamar as energias do ente dessomado mesmo tendo 

certeza da continuação da vida em outras dimensões, com outros veículos de manifestação. 

Holotecologia: a projecioteca; a dessomatoteca; a parapsicoteca; a assistencioteca; a pa-

radireitoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Dessomatologia; a Intrafisicologia; a Res-

somatologia; a Tanatologia; a Intermissiologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Holoma-

turologia; a Evoluciologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin viúva; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratros-

férica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a is-

ca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o enlutado; o duplista; o filho; o irmão; o pai; o avô; o tio; o sobrinho;  

o afilhado; o padrinho; o primo; o amigo; a 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-
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ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o aluno;  

o professor; o dessomatologista. 

 

Femininologia: a enlutada; a duplista; a filha; a irmã; a mãe; a avó; a tia; a sobrinha;  

a afilhada; a madrinha; a prima; a amiga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

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

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;  

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

a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a aluna;  

a professora; a dessomatologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens dessomator; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens 

vulgaris; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens an-

ticosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: luto natural = o per odo inevitável de elaboração da “perda”, em geral 

envolvendo sentimentos de apatia e abatimento; luto patológico = o período duradouro, levando  

o enlutado a ter problemas de saúde e distúrbios psíquicos, requerendo ajuda de profissionais ha-

bilitados para readaptação social. 

 

Culturologia: a cultura do luto; a cultura da negação da morte biológica; a premência 

da cultura da Dessomatologia; a necessidade da cultura da projetabilidade lúcida (PL) para mi-

nimizar a vivência do luto; a Multiculturologia das vidas humanas sucessivas. 

 

Historiologia. Há cerca de 2.500 anos, o ser humano se preocupa em discernir a tristeza 

normal da melancolia, hoje encontrados em diversos espectros de humor descritos pela Psicopato-

logia, mas preponderantemente na depressão reativa. Hipócrates (460–377 a.e.c.), na Antiga Gré-

cia, já observava as reações relativas às “perdas” de entes queridos. 

Certeza. A morte do corpo biológico é a única certeza da vida intrafísica, mas na cultura 

ocidental a ideia da dessoma vem acompanhada de aspectos negativos e grande carga emocional, 

envolvendo tristeza, medo, angústia e incertezas. 

Proximidade. Os sentimentos negativos e a carga emocional em decorrência do senti-

mento da perda da pessoa querida, leva o enlutado à vulnerabilidade inerente à condição humana, 

receando a própria dessoma. 

Psicanálise. Sob o prisma psicanalítico, o luto não é considerado condição patológica, 

embora traga mudanças no estilo de vida do enlutado, nomeadamente a inércia nas atividades do 

cotidiano. Apenas é considerado patológico quando a emocionalidade exacerbada causar prejuí-

zos ocupacionais e interrelacionais significativos por longo período de tempo. 

Conscienciologia. No contexto conscienciológico o luto é considerado anacrônico tendo 

em vista os pilares do paradigma consciencial, onde se admite, através da autexperimentação,  

a multiexistencialidade e a multidimensionalidade. A consciência não morre. 

Enlutamento. O processo de luto, ainda natural, no atual estágio evolutivo do Planeta 

(Ano-base: 2016) é vivenciado de maneira individual, dependendo do temperamento e da estrutu-

ra emocional de cada pessoa. Eis os 5 estágios ou fases do luto, na ordem funcional, propostos pe-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14284 

la autora Elizabeth Kübler-Ross (1926–2004), reperspectivando o sentido da vida a partir das pró-

prias “perdas”: 

1.  Negação. O enlutado não admite a possibilidade do desaparecimento intrafísico do 

ser dessomado, não acredita na “perda” da pessoa, pois não suportaria tamanho sofrimento. 

2.  Raiva. Sente raiva, desespero, falta de prazer e hostilidade. Muitas vezes, se volta 

contra familiares e amigos, podendo afastar-se do convívio social ao sentir-se injustiçado e incon-

formado com tamanho sofrimento. 

3.  Barganha. O enlutado começa a negociar consigo próprio, almejando sair daquela si-

tuação, tornar-se melhor e mais gentil com as pessoas. 

4.  Depressão. O enlutado se fecha em copas, isolando-se e sentindo-se impotente diante 

da situação. Tem inúmeras crises de choro, sente dor profunda pela sensação de perda e baixa au-

testima. 

5.  Aceitação. Em geral, essa é a última fase do luto, a pessoa aceita a “perda” com 

equilíbrio e serenidade, sai fortalecida com o aprendizado e delineia novas metas de vida para 

preencher o espaço deixado pelo ente dessomado. 

 

Reciclogenia. A autossuperação do luto pode desencadear profundas reciclagens intra-

conscienciais nas conscins, notadamente quanto à autevolução. Sob a égide da Proexologia, eis, 

por exemplo, em ordem alfabética, 11 recins passíveis de serem deflagradas após a autossupera-

ção do período do luto: 

01.  Assistência. O ato de abrir mão de direitos em prol da assistência e harmonia grupal. 

02.  Convivência. A necessidade de priorizar o “social” e estreitar laços com pessoas di-

ferentes. 

03.  Docência. O empenho para atender às demandas assistenciais através da itinerância 

na docência conscienciológica em outras cidades e Estados. 

04.  Escrita. A priorização da escrita de verbetes, artigos e livros. 

05.  Família. A melhoria nas interrelações com determinados membros da família nucle-

ar, a partir da compreensão e acolhimento do nível evolutivo de cada ser. 

06.  Intelectualidade. A disposição para voltar às aulas, objetivando o duplo curso, qua-

lificação ou aprendizado em nova linha de conhecimento. 

07.  Paradireito. A vivência do Paradireito sobrepondo o Direito das Sucessões. 

08.  Poliglotismo. A motivação para buscar neoconhecimentos linguísticos. 

09.  Reconciliações. O abertismo para se reconciliar com pessoas próximas geografica-

mente, mas distantes holobiograficamente. 

10.  Viagens. A disponibilidade para viagens mais longas com foco na pesquisa e conva-

lidação de insinuações holobiográficas. 

11.  Voluntariado. A dedicação ao voluntariado conscienciológico, visando o completis-

mo 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 luto, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Apego  à  perda:  Perdologia;  Nosográfico. 

02.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

03.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Comitê  de  pararrecepção:  Intermissiologia;  Neutro. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

07.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

08.  Mágoa:  Autassediologia;  Nosográfico. 
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09.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

10.  Paraterapêutica  do  luto:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

11.  Possessividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Projetor-auxiliar  dessomaticista:  Dessomatologia;  Homeostático. 

13.  Recepção  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Homeostático. 

14.  Retroafeto  deslocado:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

AS  TÉCNICAS  DA  PROJETABILIDADE  LÚCIDA  FACILITAM  

A  MINIMIZAÇÃO  DA  VIVÊNCIA  DO  LUTO,  PROCESSO  

NATURAL  ÀS  CONSCINS  AINDA  JEJUNAS  QUANTO   
À  TEÁTICA  DAS  NEOVERPONS  CONSCIENCIOLÓGICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum período de luto? Em caso 

afirmativo, aproveitou para fazer as recins necessárias a partir dos omniquestionamentos envol-

vendo a Dessomatologia? 
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M A C A R T H I S M O  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O macarthismo foi o movimento político sectário liderado pelo senador re-

publicano Joseph Raymond McCarthy (1908–1957) ocorrido nos Estados Unidos da América 

(EUA) entre 1950 e 1954, no auge da Guerra Fria, perseguindo indivíduos acusados de comunis-

tas ou de ativistas antiestadunidenses. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo macarthismo procede do idioma Inglês, macarthism, antropôni-

mo de Joseph Raymond McCarthy. Surgiu no Século XX. O sufixo ismo procede do idioma Gre-

go, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princ pio art stico, filos fico; pol tico ou religioso; ato, prá-

tica ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; qua-

dro mórbido; condição patológica”. 

Sinonimologia: 1.  Macartismo; mccarthismo. 2.  Autoritarismo estadunidense durante  

a Guerra Fria. 3.  Anticomunismo radical. 4.  Perseguição política indiscriminada. 

Neologia. As duas expressões compostas macarthismo stricto sensu e macarthismo lato 

sensu são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 1.  Antimacarthismo. 2.  Democracia. 3.  Abertura política. 

Estrangeirismologia: a brainwashing política; a perseguição política ad nauseam;  

o modus operandi ditatorial; a closed mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Politicologia Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da atuação política amoral; os patopensenes; a pa-

topensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os 

esquizopensenes; a esquizopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade. 

 

Fatologia: o macarthismo; a política de caça periódica às bruxas; o anticomunismo co-

mo fomentador da intolerância política; a cruzada anticomunista contra a conspiração interna;  

a ameaça vermelha incentivando o estado de histeria coletiva alimentado pela mídia; a persegui-

ção a oponentes políticos praticada por comissão de inquérito do Senado estadunidense presidida 

por McCarthy; as acusações e condenações políticas desprovidas de provas; os expurgos nas áreas 

artísticas, políticas e intelectuais; o cinema, rádio e televisão atingidos em cheio pela intolerância 

persecutória; as perseguições ao staff de atores, atrizes, diretores e roteiristas de Hollywood; a fa-

mosa investigação agressiva sobre o ator Charlie Chaplin (1889–1977); a incriminação de indiví-

duos acusados de espiões pró-soviéticos, agitadores comunistas e simpatizantes infiltrados no 

aparelho estatal; as condenações à pena de morte de Julius Rosenberg (1918–1953) e Ethel 

Greenglass Rosenberg (1915–1953) acusados de espiões por supostamente terem passado segre-

dos nucleares aos soviéticos; a perseguição sistemática a opositores políticos, sob o pretexto de 

combater atividades subversivas; a investigação de educadores, sindicalistas e militares de alta 

patente; a tentativa de submeter a inquérito o ex-presidente Harry Truman (1884–1972) e altos 

oficiais do exército; os ataques ao presidente Dwight Eisenhower (1890–1969); a moção de cen-

sura votada e aprovada em 1954 contra o senador iniciando a decadência do movimento macar-

thista; a tradição política persecutória estadunidense verificada antes e depois do mandato do se-

nador McCarthy; o termo macarthismo usado para se referir a condutas investigativas desleais  

e injustas não necessariamente praticadas por McCarthy; a tradição estadunidense de maniqueís-

mo político. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14290 

Parafatologia: a interprisão grupocármica; o desconhecimento da parajurisprudência;  

o Antiparadireito; a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal; o baratrosferismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico política autoritária–Baratrosfera; o sinergis-

mo nosográfico lavagem paracerebral–lavagem cerebral; o sinergismo interconsciencial pato-

lógico; o sinergismo falsa democracia–fechadismo consciencial. 

Principiologia: o princípio equivocado da vitória do mais forte. 

Codigologia: a carência do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos políticos 

autoritários. 

Teoriologia: a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria das interprisões gru-

pocármicas; a teoria das energias gravitantes patológicas. 

Tecnologia: a técnica espúria de coerção ideológica; as técnicas espúrias das ações 

políticas anticosmoéticas. 

Voluntariologia: o voluntariado político; o voluntariado belicista. 

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

cienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 

autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consciencioló-

gico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Desassediolo-

gia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos deletérios da perseguição política; os efeitos danosos da manipu-

lação política; os efeitos corrosivos da convivência com o medo; o efeito halo das vidas vazias 

subordinadas aos poderosos; os efeitos degradantes da apriorismose. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses cosmoéticas; a falta de neossinapses evo-

lutivas; as lavagens cerebrais impedindo a criação de neossinapses; a rede sináptica subdesen-

volvida. 

Ciclologia: o ciclo das vidas inúteis; o ciclo alternante algoz-vítima; o ciclo das automi-

meses dispensáveis; o ciclo mentir-perseguir-reprimir; o ciclo afirmar–reafirmar–impor ideolo-

gia autoritária. 

Enumerologia: a falta de vergonha; a falta de dignidade; a falta de debate; a falta de li-

berdade; a falta de democracia; a falta de Cosmoética; a falta de inteligência evolutiva. 

Binomiologia: o binômio acusar-perseguir; o binômio coerção-repressão; o binômio 

egocentrismo-agressividade; o binômio discriminador-discriminado; o binômio autassédio-hete-

rassédio. 

Interaciologia: a interação intolerância-medo; a interação intimidação-fascismo; a inte-

ração precipitação política–fundamento autoritário; a interação porão consciencial–subcérebro 

abdominal; as interações autassédios-heterassédios. 

Crescendologia: o crescendo nosológico Parapatologia-Transmigraciologia; o crescen-

do baratrosférico ectopia consciencial–melin–melex; o crescendo dos erros conscienciais perma-

nentes. 

Trinomiologia: o trinômio capitalismo selvagem–poder–ilegalidade; o trinômio dema-

gogia–jogo político–dolo; o trinômio bestialidade-agressão-humilhação; o trinômio hipocrisia– 

–despudor–má-fé. 

Polinomiologia: o polinômio Economia Liberal–política autoritária–controle cultural– 

–hegemonia imperial; o polinômio ação-reação-repressão-vitimização; o polinômio grupo asse-

diado–líder assediador–algoz–vítima; o polinômio egoísmo-antifraternismo-fechadismo-neofo-

bismo-antiparapsiquismo. 
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Antagonismologia: o antagonismo ditadura / democracia; o antagonismo dominador  

/ dominado; o antagonismo viver antievolutivamente / viver evolutivamente. 

Paradoxologia: o paradoxo da Cosmoética Destrutiva. 

Politicologia: a antidemocracia; a monocracia; a oligocracia; a autocracia; a subcere-

brocracia; a ausência de evoluciocracia; a falta de cosmocracia. 

Legislogia: a lei da mordaça; a lei do mais forte; a lei patológica de talião; a lei pato-

lógica da pena de morte; o desrespeito às leis; a lei da ação e reação; a lei da interdependência 

consciencial; as leis em defesa dos direitos, das garantias individuais e coletivas. 

Filiologia: a retrofilia; a mimeticofilia patológica; a belicosofilia; a acriticofilia; a emo-

cionofilia; a falta de raciocinofilia; a materiofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a sociofobia; a autocriticofobia; a xenofobia; a recinofobia; a re-

ciclofobia; a descrenciofobia; a etnofobia; a logicofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da robotização existencial; a sín-

drome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose; a síndrome da dis-

persão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva. 

Maniologia: a mania persecutória; a megalomania; a falaciomania; a etnomania; a ho-

plomania; a sinistromania; a patomania; a nosomania; a autassediomania. 

Mitologia: o mito da democracia exemplar estadunidense. 

Holotecologia: a globoteca; a socioteca; a politicoteca; a economoteca; a ideoteca;  

a culturoteca; a monopolioteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Parapatologia; a Parassociologia; a Evoluciolo-

gia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Economia; a Comunicologia; a Paradireitologia; a Para-

diplomacia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consbel; a vítima. 

 

Masculinologia: o vilão; o perseguidor político; o perseguido político; o agente secreto; 

o policial; o combatente; o senador; o embaixador. 

 

Femininologia: a vilã; a perseguidora política; a perseguida política; a agente secreta;  

a policial; a combatente; a senadora; a embaixadora. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens politicus; 

o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo 

sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: macarthismo stricto sensu = a ação persecutória restrita ao mandato de 

McCarthy; macarthismo lato sensu = a ação persecutória extrapolando o mandato de McCarthy. 

 

Culturologia: a cultura do belicismo; a cultura da opressão social; a cultura da alie-

nação; a cultura da irreflexão. 

 

Guerra Fria. Compreendendo o período de hostilidades e disputas estratégicas entre  

o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América (EUA) e o bloco comunista, lide-

rado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a Guerra Fria ocorreu desde o fi-

nal da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a extinção da União Soviética, em 1991. Durante 

toda essa época houve intransigência dos vários governos estadunidenses contra cidadãos suspei-

tos de comunistas. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14292 

Período macarthista. O macarthismo, em sentido restrito, ocorreu entre os anos 1950  

a 1954, contudo já vinha sendo preparado desde 1947, no início do mandato do senador McCar-

thy. Em 1954, quando o senador investiu contra o então presidente estadunidense Eisenhower  

e militares de alta patente, caiu em desgraça. 

 

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 macarthismo, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Ajudante  de  algoz:  Conviviologia;  Nosográfico. 

04.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

05.  Ciclo  persecutório:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

06.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

07.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

08.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

09.  Corrente  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

12.  Energima:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

14.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Paraconscienciometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

O  MACARTHISMO  ATERRORIZOU  OS  ESTADOS  UNIDOS,  
DIANTE  DA  INDIGNAÇÃO  MUNDIAL,  ACUSANDO  INDISCRI-

MINADAMENTE  PESSOAS  DE  COMUNISTAS,  SEGUINDO 
A  CARTILHA  EXTREMISTA  DA  DIREITA  ESTADUNIDENSE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a intolerância política ainda vigente 

na Socin Patológica? Já admite a Democracia Pura e o Estado Mundial enquanto possibilidades 

reais? 
 

Filmografia  Específica: 

 

1.  Boa Noite e Boa Sorte. Título Original: Good Night, and Good Luck. País: EUA. Data: 2005. Duração: 

93 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto & branco. Legendado: Inglês; & Portu-
guês (em DVD). Direção: George Clooney. Elenco: David Strathairn; Patricia Clarkson; George Clooney; Jeff Daniels; 

Robert Downey Jr; & Frank Langella. Produção: Grant Heslov. Desenho de Produção: James D. Bissell. Direção de 

Arte: Christa Munro. Roteiro: George Clooney; & Grant Heslov. Fotografia: Robert Elswit. Montagem: Stephen Mirri-
one. Cenografia: Jan Pascale. Efeitos Especiais: Technicolor Creative Services. Companhia: Warner Independent Pictu-

res (WIP); 2929 Productions; Participant Productions; Davis-Films; Redbus Pictures; Tohokushinsha Film; Section Eight; 

& Metropolitan (MTA). Outros dados: Filme baseado em fatos. Sinopse: Edward R. Murrow (David Strathairn), âncora 
de televisão, ousa denunciar a campanha de caça às bruxas contra os suspeitos de serem comunistas promovida pelo sena-

dor estadunidense Joseph McCarthy. Inicia-se, então, grande confronto público o qual trará consequências à recém-im-

plantada televisão nos Estados Unidos. 
2.  Cidadão Cohn. Título Original: Citizen Cohn. País: EUA. Data: 1992. Duração: 111 min. Gênero: Dra-

ma. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Frank Pierson. Elenco: James Woods; Joe Don Baker; Joseph Bologna; Ed 

Flanders; Frederic Forrest; Lee Grant; Pat Hingle; John McMartin; Joseph Sommer; Daniel Benzali; Tovah Feldshuh; 
John Finn; Frances Foster; Allen Garfield; David Marshall Grant; Joe Grifasi; Daniel Hugh Kelly; Karen Ludwig; Peter 

Malonney; Novella Nelson; Joffrey Nordling; Fritz Weaver; Chuck Aber; Lamont Arold; Steve Aronson; Nigle Bently; 

Bernard Canepari; Philip Cook; & Sun Coppola. Roteiro: David Franzoni; & Nicolas von Hoffman. Sinopse: Nos anos 
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50, o inescrupuloso promotor judeu Roy Marcus Cohn, convence o senador Joseph McCarthy a admiti-lo tal qual assessor 

na caçada contra os comunistas. O arrogante Cohn destroi carreiras e vidas e se torna caçador de comunistas. Em 1986, 

morre de AIDS em hospital de New York. 
3.  Culpado por Suspeita. Título Original: Guilty by Suspicion. País: EUA. Data: 1991. Duração: 105 min. 

Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Irwin Winkler. Elenco: Robert De Niro; Annette Bening; 

George Wendt; Patricia Wettig; Sam Wanamaker; Lucke Edwards; Cris Cooper; Ben Piazza; Martin Scorsese; Barry 
Primus; Gailard Sartain; Robert Gammell; Brad Sullivan; Tom Sizemore; & Roxann Dawson. Produção: Arnon Michan; 

& Iewin Winkler. Roteiro: Irwin Winkler. Fotografia: Michael Bihaus. Música: James Newton Howard. Sinopse: Nos 

anos 50, na Era McCarthy, a doutrina anticomunista fazia circular em Hollywood a lista negra. Nesta, estavam os nomes 
de profissionais suspeitos de manter relações com o comunismo não devendo, portanto, ser contratados. Nesse clima 

opressivo, David Merril (Robert De Niro) tal qual diretor de filmes é chamado a prestar depoimento para o comitê inves-

tigando “atividades antiamericanas”, negando-se a cooperar para não prejudicar o amigo. Merril, sendo incluído na lista 
negra pela recusa, não encontrando mais trabalho algum. Surge o dilema: ou colabora com o comitê inquisidor para reto-

mar a carreira, ou mantém limpa a consciência? 
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola; & Pasquino, Gianfranco; Dicionário de Política (Dizionario di 

Politica); coord. trad. João Ferreira; revisores João Ferreira; & Luis Guerreiro Pinto Cacais; trad. Carmem C. Varriale; et 

al.; 2 Vols.; VI + 1.318 p.; glos. 344 termos; 2.000 refs.; alf.; 18 x 13 x 3 cm; br.; 12ª Ed.; Universidade de Brasília; 
Brasília, DF; 1999; páginas 725 e 726. 

2.  Ferreira, Argemiro; Caça às Bruxas: Macartismo: Uma Tragédia Americana; revisores Ana Maria Cirne 

e Lima; et al.; 272 p.; 15 caps.; 1 cronologia; 1 enu.; 16 fotos; 1 microbiografia; 3 apênds.; 21 x 14 cm; enc.; L & PM 
Editores; Porto Alegre, RS; 1989; páginas 7 a 271. 

 

A. A. 
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M A C E T E    T É C N I C O -A D M I N I S T R A T I V O  
( A D M I N I S T R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O macete técnico-administrativo é o meio, artifício, método, modelo, pla-

no, programa, recurso, técnica ou sistema engenhoso de dinamizar, de modo produtivo e cosmoé-

tico, a administração de algum empreendimento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo maço procede do idioma Latim Vulgar, matea, e este provavel-

mente do idioma Latim, mateola, “pau; cabo de instrumento agr cola”. Surgiu no Século XIV.  

A palavra macete apareceu no Século XVI. O termo técnico vem do idioma Grego, tecknikós, “re-

lativo à Arte, à Ciência ou ao saber; ao conhecimento ou à prática de determinada profissão”. Sur-

giu no Século XVIII. O vocábulo administrativo deriva do idioma Latim, administrativus, “que  

é apto, pr prio para dirigir neg cios; relativo à administração; ativo”. Apareceu no mesmo Sé-

culo XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Meio engenhoso técnico-administrativo. 2.  Recurso técnico-admi-

nistrativo. 3.  Solução técnico-administrativa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo macete: ma-

ceta; máceta; macetação; macetada; macetado; macetar; mácete; maceteada; maceteado; mace-

tear; macetudo; supermacete. 

Neologia. As duas expressões compostas macete técnico-administrativo básico e macete 

técnico-administrativo conscienciométrico são neologismos técnicos da Administraciologia. 

Antonimologia: 1.  Alheamento administrativo. 2.  Descontrole administrativo. 3.  Des-

governo administrativo. 4.  Desorganização administrativa. 5.  Caos administrativo. 

Estrangeirismologia: a wealth administration evolutiva; o Administrarium; o Megadmi-

nistrarium; o Conviviarium; o Argumentarium; a implantação gradativa da glasnost intercons-

ciencial; o modus operandi técnico-administrativo; o Six Sigma; a supply chain management;  

o just-in-time; as best practices; o role-play. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das técnicas administrativas. 

Filosofia. A Holofilosofia do empreendedorismo evolutivo; a filosofia do melhor gover-

no aparecendo pouco. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da administração conscienciológica; os harmono-

pensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a manutenção prioritária dos autopen-

senes carregados no pen; o estímulo à autopensenização com logicidade cosmoética; o exercício 

da autopensenidade democrática; o holopensene otimizado. 

 

Fatologia: o macete técnico-administrativo; a gestão evoluída; a gestão científica; o es-

calão administrativo; o controle administrativo; o controle estratégico; a dinâmica administrativa; 

o planejamento estratégico; a administração do tempo; o Conselho Administrativo; a logística 

empresarial; a crise de crescimento administrativa; a administração de conflitos; a comunicação 

administrativa; o empreendedorismo conscienciológico; as comunidades conscienciológicas; as 

Cognópolis; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os Colégios Invisíveis da Conscienciolo-

gia; as Empresas Conscienciológicas; o Conselho dos 500 da Cognópolis, em Foz do Iguaçu; os 

estudos fundamentais de viabilidade econômico-financeira; as despesas antecipadas; o cumpri-

mento permanente das rotinas úteis; a organização geral da empresa; a liderança ética; as tomadas 

de decisão refletidas; as formulações das estratégias; as definições de indicadores e metas; a di-
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vulgação de produtos e marcas; a capacitação e desenvolvimento de funcionários; a gestão am-

bientalmente correta; o clima organizacional sadio; o incentivo à cooperação em vez da com-

petição; o incentivo à defesa do direito de todos em vez apenas da defesa pessoal; o incentivo  

à produtividade e não ao cumprimento da carga horária; o incentivo às inovações pertinentes;  

a inteligência de não entrar no assunto começado pelo outro; a picotagem do poder; o sistema de 

colegiado quando possível; as ações preventivas; os aportes de recursos; os demonstrativos fi-

nanceiros; as aprovações de contas; a aproximação do produtor ao consumidor; as avaliações 

permanentes de desempenho; a averiguação de diretrizes; os bens patrimoniais; o fomento das 

vendas; as bonificações sobre vendas; o capital de giro; os cartões de ponto; as compras à vista; as 

compras à prazo; o congelamento de preços; as contas do ativo; as contas do passivo; os contratos 

bilaterais; a evitação do contrato leonino (oximoro ou eufemismo: acordo unilateral); os estudos 

de substituição do trabalho humano pela máquina. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o pente fino na retirada dos bagulhos energéticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Ciência-Tecnologia; o sinergismo gestor motivado–equi-

pe motivada. 

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

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

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

–agir localmente; o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado 

às lideranças; os princípios metodológicos cartesianos da organização racional; o princípio da 

evidência (não aceitar nada sem evidências reconhecidas); o princípio da análise (dividir as difi-

culdades em partes menores e mais fáceis de serem examinadas); o princípio da síntese (conduzir 

os pensenes começando por examinar os objetos do mais simples para os mais complexos);  

o princípio da enumeração (fazer listagens completas, por toda parte, com revisões para nada ser 

omitido). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: os procedimentos técnico-administrativos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gestores. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas técnicas conscienciológicas. 

Ciclologia: o ciclo administrativo (período de exercício administrativo); o ciclo econô-

mico (período do tempo do estabelecimento do rendimento econômico); o ciclo vital da empresa. 

Binomiologia: o binômio consciência-soma; o binômio impulso-cerebelo; o binômio in-

telectualidade-psicomotricidade; o binômio força presencial–postura individual; o binômio cons-

cin-problema–conscin-solução. 

Crescendologia: o crescendo instinto-pesquisa-técnica; o crescendo liderança–orienta-

ção administrativa integrada. 

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

posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio voluntariado-engajamento-articula-

ção; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorolo-

gia; o trinômio tempo-amadurecimento-crescimento. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-cientificidade-tecnicidade-prioridade; o po-

linômio dos 5 sensos  5 “S”  utilização-ordenação-limpeza-saúde-autodisciplina (Seiri-Seiton-

Seiso-Seiketsu-Shitsuke); o polinômio organograma-fluxograma-harmonograma-cronograma;  

o polinômio perguntas-tarefas-avaliação-feedback; o polinômio da organização empresarial ma-

teriais-ferramentas-capitais-pessoal. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 
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Legislogia: as leis administrativas; as leis de licitações. 

Filiologia: a pesquisofilia; a evoluciofilia; a raciocinofilia; a intelectofilia; a cienciofilia; 

a definofilia; a holotecofilia. 

Holotecologia: a sistematicoteca; a encicloteca; a experimentoteca; a pancognoteca;  

a administroteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Confluenciologia; a Vinculologia; a Cone-

xologia; a Analiticologia; a Enumerologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Voliciolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Megafocologia; a Hermeneuticologia;  

a Conviviologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o empreendedor; o adminis-

trador; 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 administrator; o Homo sapiens technologicus; o Homo 

sapiens technicus; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sa-

piens universalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

mandator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens gubernator; o Homo sapiens democraticus; 

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

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: macete técnico-administrativo básico = o meio engenhoso convencional 

de dinamizar, de modo produtivo e cosmoético, a administração de algum empreendimento evo-

lutivo; macete técnico-administrativo conscienciométrico = o meio engenhoso de dinamizar, de 

modo produtivo e cosmoético, a administração de algum empreendimento evolutivo, empregando 

as técnicas da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Administração Moderna; as diversidades culturais; a cultura 

organizacional. 
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Taxologia. Sob a ótica da Administraciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

223 macetes, temas administrativos para reflexão ou usos engenhosos aplicáveis no gerenciamen-

to ou gestão, a partir de técnicas modernas, a todo tipo de empreendimento evolutivo: 

01. Ação local–visão global. 

02. Acessibilidade das autoridades responsáveis. 

03. Agenda utilitária. 

04. Almoço como parada obrigatória. 

05. Ambiente de trabalho, se possível, sem escadas nem quinas. 

06. Análise Polimórfica da Decisão. 

07. Árvores de decisão lúcida. 

08. Assessoria fiscal (Atenção permanente). 

09. Assessoria jurídica. 

10. Auditoria interna-externa (Mensal). 

11. Balanced Scorecard (Visão crítica). 

12. Balanço patrimonial. 

13. Balanço social / balanço ambiental. 

14. Binômio capital intelectual–capital social. 

15. Binômio clima organizacional–maior produtividade. 

16. Binômio custo-benefício (Análise continuada). 

17. Binômio da satisfação cliente interno satisfeito–cliente externo satisfeito. 

18. Binômio desenvolvimento organizacional–desenvolvimento pessoal. 

19. Binômio desenvolvimento organizacional–mudança planejada. 

20. Binômio devedor-credor. 

21. Binômio educação corporativa–universidade corporativa. 

22. Binômio eliminação do egão–cooperação no trabalho. 

23. Binômio ergonomia-produtividade (Ergonometria). 

24. Binômio esforço-sucesso. 

25. Binômio gestão de pessoas–gestão de conhecimento. 

26. Binômio metas pessoais–metas grupais. 

27. Binômio pensar grande–executar bem. 

28. Binômio perfil-seleção (Binômio perfil-função). 

29. Binômio preço menor–clientela maior. 

30. Binômio problema-solução. 

31. Binômio receita líquida–rendimento econômico estimado. 

32. Binômio recrutamento interno–recrutamento externo. 

33. Binômio remuneração-benefícios. 

34. Binômio trabalho em equipe–ampliação dos resultados. 

35. Burocracia funcional (Política da desburocratização continuada). 

36. Business plan. 

37. Caça-talentos (Headhunter). 

38. Canais de sugestões. 

39. Capital de giro (Atenção permanente). 

40. Capital inicial. 

41. Certificado de qualidade (Selos de qualidade). 

42. Check-lists. 

43. Ciência constante dos progressos (Incentivo pelo reconhecimento). 

44. Coaching. 

45. Código de Ética Profissional (CGC; CPC do gestor). 

46. Comunicação empresarial. 

47. Conselho administrativo. 

48. Construções de cenários alternativos. 

49. Consultores técnicos. 

50. Contratos (Convênios; rescisões). 
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51. Controle de estoques (Giros; escoamentos; subidas de prateleira). 

52. Controle do turn-over. 

53. Conviviolaborologia. 

54. Crachás dos visitantes. 

55. Crescimento sustentado (Atenção permanente). 

56. Custeio baseado em atividades (ABC: Activity Based Costing). 

57. Custo da mercadoria vendida (CMV; acompanhamento semanal). 

58. Custo marginal. 

59. Decisão continuada. 

60. Delegação criteriosa. 

61. Departamentalização. 

62. Desconto automático (Desconto pelo total da compra). 

63. Desenvolvimento de epicentros. 

64. Diagnóstico empresarial (Análise continuada). 

65. Direito do consumidor. 

66. E-commerce. 

67. Educação continuada. 

68. Elevação de capital. 

69. E-mail como megacomunicação empresarial. 

70. Empresário profissional. 

71. Encargos sociais (Atenção permanente). 

72. Endomarketing (Estratégias). 

73. Enxugamento racional de custos (Cuidado com os cortes: exemplo British Pe-

troleum). 

74. Equipamento de proteção individual (EPI). 

75. Especialista generalista. 

76. Estilo de liderança. 

77. Estratégia da OPM (Orientação para o mercado; pesquisa continuada). 

78. Estratégia de relacionamento com stakeholders. 

79. Estratégia de suprimentos (Atenção permanente). 

80. Etiqueta empresarial (Netiqueta). 

81. Extrapolações de tendências. 

82. Férias remuneradas. 

83. Fluxo de caixa (Cash flow). 

84. Fluxograma claro (Análise continuada). 

85. Foco na hierarquização cosmoética (Evitação da dispersão de energias). 

86. Gerente verde. 

87. Gestão da inovação. 

88. Gestão da qualidade. 

89. Gestão de competências. 

90. Gestão de desperdícios (Evitações gerais). 

91. Gestão de experimentação. 

92. Gestão de riscos. 

93. Gestão do conhecimento. 

94. Gestão do desempenho. 

95. Gestão empreendedora. 

96. Gestão estratégica de megaprojetos. 

97. Gestão estratégica de pessoas. 

98. Gestão para a sustentabilidade ambiental. 

99. Gestão participativa. 

100. Gestão pela competência. 

101. Gestão por objetivos. 

102. Gestão por processos (Análise estatística). 
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103. Gestão tempestiva de crises. 

104. Gestão transparente. 

105. Holopensene democrático. 

106. House organ (Liberdade de expressão sem exaltação da cúpula). 

107. Imagem empresarial. 

108. Impostos regularizados. 

109. Incubadora de projetos. 

110. Indicadores de desempenho (Atenção permanente). 

111. Inovação contínua. 

112. Integração organizacional. 

113. Intercomunicação assertiva. 

114. Investimento continuado. 

115. Legislação empresarial. 

116. Lei da reciprocidade (Melhores condições de trabalho–melhores resultados). 

117. Linha de montagem. 

118. Livro de inventário. 

119. Manualização (Manuais de operação–padronização prática). 

120. Marca reconhecida. 

121. Marketing verde. 

122. Mercadorias em consignação (Atenção permanente). 

123. Meta empresarial (Definição dos conceitos da empresa). 

124. Método japonês Kaizen (Melhoria contínua). 

125. Mineração de dados (Datamining). 

126. Modelos simulados. 

127. Monitoramento de impactos ambientais. 

128. Monopolização de indústrias. 

129. Música ambiental (Cortina sonora; fundo musical, quando possível). 

130. Negociação ganha-ganha. 

131. Networking. 

132. Novos mercados (Análise continuada). 

133. Organograma da empresa. 

134. Ouvidoria técnica. 

135. Paradoxo maior detalhismo–menor custo (Plano de redução de custos). 

136. Parcerias estratégicas. 

137. Participações sociais. 

138. Patrimônio (Bruto ou ativo; líquido ou passivo). 

139. Pequenas empresas–grandes negócios. 

140. Pesquisa da satisfação do cliente. 

141. Pesquisa do clima organizacional. 

142. Planilha financeira. 

143. Plano de cargos e salários. 

144. Plano de investimento. 

145. Plano de saúde. 

146. Polinômio minimização da variância–redução de defeitos–melhoria da qualidade–

satisfação dos clientes. 

147. Polinômio comparativos semanais–comparativos mensais–comparativos semes-

trais–comparativos anuais. 

148. Polinômio da decisão (Pesquisa das alternativas-ponderação-decisão-ação). 

149. Polinômio fornecedores-insumos-processos-produtos-clientes (SIPOC: suplliers, 

inputs, process, outputs, customers). 

150. Política de portas abertas. 

151. Política de retenção de talentos. 

152. Prevenção e precaução como técnicas de gestão. 
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153. Previdência social. 

154. Previsão de vendas (Atenção permanente). 

155. “ rimeiro o mais importante”. 
156. Princípio do “menos é mais”. 

157. Produção diferenciada. 

158. Produção limpa. 

159. Produmetria. 

160. Produto carro-chefe. 

161. Produto defeito-zero (Qualidade do produto; atenção permanente). 

162. Produtos com efeitos de rede. 

163. Produtos / serviços âncora (Melhoria contínua da qualidade). 

164. Programa de aposentadoria privativa. 

165. Programa de benefícios (Incentivos). 

166. Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO). 

167. Programa de desenvolvimento de líderes. 

168. Programa de educação corporativa continuada. 

169. Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA). 

170. Programa de QVT (Qualidade de vida no trabalho). 

171. Programa de socialização do novo colaborador. 

172. Quadro de lembretes. 

173. Quadro societário. 

174. Qualidade de vida no trabalho (Sem assédio moral). 

175. Racionalização de custos (Análise continuada). 

176. Recolocação profissional. 

177. Recursos orçamentários. 

178. Redução de custos. 

179. Registro de compras. 

180. Relatório de operação. 

181. Reserva financeira (Reservas técnicas). 

182. Resolução sistemática e produtiva de conflitos. 

183. Responsabilidade empresarial social (SER). 

184. Resultado financeiro líquido. 

185. Reuniões semanais com objetividade (Sem reunionites). 

186. Revisão contábil. 

187. Segurança de dados. 

188. Segurança no trabalho (CIPA). 

189. Seguros empresariais (Observar os detalhes microscópicos das apólices). 

190. Seleção pela competência. 

191. Sindicatos mercantis (Trustes, cartéis, corners, pools). 

192. Sistema de gestão ambiental. 

193. Sistema de informação gerencial (SIG). 

194. Sistema de informações executivas (EIS: Executive Information System). 

195. Sistema de inteligência de mercado. 

196. Sistema de meritocracia. 

197. Sistemas de controle (Controladoria). 

198. Sociedade anônima. 

199. Sócio-solução. 

200. Técnica da entrevista pelas competências. 

201. Técnica de avaliação de desempenho 360 graus (Omniquestionamento crítico). 

202. Técnica do benchmark. 

203. Técnica do feedback (Treinamento). 

204. Técnica do role-play corporativo. 

205. Técnica dos sobressalentes. 
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206. Técnica para análise de causa-raiz (Diagrama de Ishikawa). 

207. Toques da Natureza (Quando possível). 

208. Transferências de Tecnologia. 

209. Tratamento diferenciado. 

210. Treinamentos especializados focais. 

211. Trinômio Ciência-Tecnologia-Administração. 

212. Trinômio da cronologia do planejamento (Curto-médio-longo prazo). 

213. Trinômio da liderança (Comunicação-motivação-mudança). 

214. Trinômio da OPM. 

215. Trinômio da sustentabilidade (Fator econômico-fator social-fator ambiental). 

216. Trinômio do planejamento estratégico (Missão-visão-valores). 

217. Trinômio intenção-objetivo-perspectiva. 

218. Trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência. 

219. Trinômio metodológico previsão-planejamento-implantação. 

220. Valores agregados (Juízos de valor). 

221. Valores da empresa (Análise continuada). 

222. Veículos da empresa (Frota; manutenção; seguros; pátio; propaganda). 

223. Webmarketing. 

 

Holomaturologia. Considerando-se as indicações da Principiologia, eis, por exemplo, 

na ordem funcional, 13 princípios clássicos de organização merecedores de reflexão, em geral, 

contudo com atenção permanente à Cosmoética Grupal: 

01.  Princípio hedonístico: o máximo do bem-estar com o mínimo de esforço. 

02.  Princípio da divisão do trabalho: a decomposição do trabalho difícil em tarefas  

e operações elementares. 

03.  Princípio da transferência de habilidade: a reprodução pela máquina da habilida-

de conquistada pelo Homem. 

04.  Princípio da automação: além da habilidade, a transferência de critérios pré-esta-

belecidos, evitando-se as circunstâncias e emoções. 

05.  Princípio industrial: a necessidade de colocar a indústria a serviço do Homem. 

06.  Princípio da funcionalização: a eliminação dos órgãos desnecessários e a intensifi-

cação do funcionamento daqueles úteis ao conjunto. 

07.  Princípio da delegação: a transferência de autoridade e responsabilidade com a des-

centralização do poder. 

08.  Princípio do comando: a necessidade de iniciar, acelerar e disciplinar a ação. 

09.  Princípio da coordenação: a necessidade de sistematização dos esforços. 

10.  Princípio do controle: a necessidade de acompanhar o funcionamento. 

11.  Princípio da exceção: a adoção de novas diretrizes para a solução de problemas ex-

cepcionais. 

12.  Princípio do desnivelamento: o estabelecimento da hierarquia a partir da classifica-

ção dos valores pessoais e do sistema do mérito. 

13.  Princípio do evolucionismo: a necessidade da pesquisa constante e da organização 

e dos métodos eficientes, possibilitando acompanhar e ultrapassar a evolução geral. 

 

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 macete técnico-administrativo, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 
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03.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

06.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

10.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

12.  Hierarquização:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Omnicompartimentalização:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Planejamento  milimétrico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Procedimento  técnico-administrativo:  Procedimentologia;  Neutro. 

 

NAS  APLICAÇÕES  DOS  MACETES  TÉCNICO-ADMINIS-
TRATIVOS  DA  VIDA  MODERNA  JAMAIS  DEVE  SER,  RA-
CIONALMENTE,  ESQUECIDO  O  EMPREGO  CRITERIOSO 
DO  CÓDIGO  GRUPAL  DE  COSMOÉTICA  OU  O  CGC. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica os macetes técnico-administrativos? De 

modo convencional ou conscienciométrico? 
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M A C R O A S S I S T Ê N C I A    O R G A N I Z A C I O N A L  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A macroassistência organizacional é o conjunto de ações assistenciais pro-

movidas por instituições sem fins lucrativos, a exemplo daquelas não governamentais, conscien-

ciocêntricas ou organismos internacionais humanitários, assistindo milhares de consciências por 

meio de ações e esforços coletivos, com a finalidade de melhorar a condição planetária. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição macro vem do idioma Grego, makrós, “compri- 

do; longo; grande”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo as-

sistência deriva do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, 

particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; 

comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. 

Surgiu no Século XVI. A palavra organizar provém do idioma Francês, organiser, e este do idio-

ma Latim Medieval, organizare, “estabelecer as bases; dotar de alguma estrutura; dispor de modo 

a tornar apto à vida”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Macroauxílio organizacional. 2.  Megaempreendimento assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas macroassistência organizacional, macroassistên-

cia organizacional intrafisicalista e macroassistência organizacional conscienciocêntrica são ne-

ologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Microassistência organizacional. 2.  Assistência varejista. 

Estrangeirismologia: o boost da assistência organizacional; o know-how administrativo 

para gerir organizações macroassistenciais; o marketing; os conceitos de paz da diplomacia pre-

ventiva peacebuilding, peacekeeping e peacemaking; o neomodus operandi organizacional volta-

do para a assistência; a assistência organizacional a magnis maxima; o animus adiuvandi poten-

cializado pela estrutura organizacional; o rapport com o tema da assistência prestada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Assistenciologia Organizacional. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Organi-

zados assistimos mais. Macroassistência elimina barreiras. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da macroassistência nas organizações; o holopen-

sene do ambiente organizacional cosmoético; a manutenção do holopensene organizacional sadio; 

o holopensene do trabalho em organização humanitária; o holopensene do fraternismo; o holo-

pensene da política internacional pacifista; os pacipensenes; a pacipensenidade; o holopensene do 

empreendedorismo voltado à assistência; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a macroassistência organizacional; o trabalho em organização macroassisten-

cial; o empreendedorismo cosmoético; o filantropismo; as grandes Organizações Não Governa-

mentais (ONGs) do bem; as organizações intergovernamentais (OI) cosmoéticas; a ajuda humani-

tária em regiões de conflitos armados ou catástrofes naturais; a distribuição de alimentos, utensí-

lios domésticos básicos, material para abrigo, itens de higiene e material para escolas em campos 

de refugiados e / ou zonas urbanas precárias; a construção de latrinas, sanitários, chuveiros, fontes 

de água em ambientes pós-catastrófes; a instalação de ambulatórios e maternidades improvisadas 

em campos de refugiados; os esforços no combate à pobreza; a assistência médica em regiões de 

conflitos armados, catástrofes climáticas e de baixa infraestrutura de saúde; as assistências ambi-

entalistas e preservacionistas; as campanhas para proteção de espécies em extinção; o encerra-

mento dos desmatamentos; as petições online em prol do ambiente natural; a criação de salas de 
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aulas em países com sistema educacional precário; a doação de livros e material pedagógico para 

instituições de ensino precárias; a divulgação gratuita de material pedagógico via Internet; a as-

sistência técnica aos direitos humanos; os relatórios sobre a discriminação social, tortura, uso de 

crianças para fins militares, corrupção política, abusos em sistemas judiciais e violação das leis 

internacionais sobre a guerra; a assistência pacifista na esfera da política internacional; as ações 

de fomento ao desenvolvimento socioeconômico continental; as ações do Fundo das Nações Uni-

das para a Infância (UNICEF) para defender os direitos das crianças; as ações facilitadoras do 

acesso e distribuição de alimentos aos necessitados na terra pela Organização das Nações Unidas 

para Alientação e Agricultura (FAO); o esforço da Organização das Nações Unidas (ONU) para  

a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) para proteger o patrimônio histórico mundial; a Comu-

nidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assistência aos 

órgãos internacionais de maxifraternismo pelo serenão Reurbanizador; a comunex Empathium lo-

calizada na Europa e assistindo os esforços unificadores da União Europeia (UE); os cursos de 

campo e dinâmicas parapsíquicas somando esforços na macroassistência extrafísica; o Curso In-

termissivo (CI) preparatório ao voluntariado macroassistencial; as Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs) macroassistindo multidimensionalmente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos voluntários da organização humanitária potenciali-

zando a assistência; o sinergismo da cooperação entre organizações para solucionar crises inter-

nacionais; o sinergismo colaborador motivado–ambiente organizacional hígido. 

Principiologia: o princípio cosmoético de desejar o melhor para todos; os princípios da 

Paradiplomacia; o princípio do Estado Mundial; o princípio da responsabilidade interassistenci-

al; o princípio da atração dos afins. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos de ética; o código de 

conduta do gestor de organização macroassistencial. 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria geral das organizações. 

Tecnologia: as técnicas administrativas; as técnicas de mediação de conflitos armados; 

as técnicas de divulgação da causa; as técnicas de assistência in loco. 

Voluntariologia: os voluntários de ONGs e organismos internacionais macroassisten-

ciais; o voluntariado assistencial; o voluntariado cosmoético. 

Laboratoriologia:  o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o labora-

tório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invísivel da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos imediatos e mediatos da ação macroassistencial; o efeito da im-

plantação de programas de melhoria organizacional; o efeito das ações cosmoéticas nas organi-

zações macroassistenciais potencializando o amparo extrafísico de função. 

Neossinapsologia: as neossinapses consolidadas no exercício das atividades macroas-

sistenciais. 

Ciclologia: os ciclos de catástrofes naturais e conflitos armados gerando demanda ma-

croassistencial; os ciclos de mudança na gestão de organismos internacionais; o ciclo PDCA 

(plan; do; check; act) na qualificação das atividades organizacionais macroassistenciais. 

Binomiologia: o binômio empreendedorismo-macroassistencialidade; o binômio orga-

nização-macroassistência. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido. 

Crescendologia: o crescendo microassistência-macroassistência; o crescendo empreen-

dedorismo comercial–megaempreendedorismo assistencial; o crescendo varejismo assistencial– 

–atacadismo assistencial.  
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Trinomiologia: o trinômio organização-assistência-atacadismo; o trinômio indivíduo- 

-trabalho-organização; o trinômio autodisponibilidade-colaboração-ativismo; o trinômio moti-

vação-trabalho-lazer; o trinômio gestão bélica–gestão capitalista–gestão assistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo assédio / assistência; o antagonismo anticosmoética 

/ cosmoética; o antagonismo belicismo / pacifismo; o antagonismo capitalismo selvagem / ajuda 

humanitária; o antagonismo amadorismo / profissionalismo; o antagonismo exploração humana 

/ assistência humanitária. 

Paradoxologia: o paradoxo de assistir os outros e não assistir a si mesmo. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia organizacional 

cosmoética; a democracia intraorganizacional; a política internacional; as políticas macroeconô-

micas; as políticas não governamentais de equidade de gênero nas escolas. 

Legislogia: as leis de criação e regulamentação de ONGs. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a politicofilia; a administrofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a cosmoeticofobia; a politicofobia; a administrofobia. 

Mitologia: o mito do superadministrador. 

Holotecologia: a assistencioteca; a administroteca; a cosmoeticoteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Vinculologia; a Sociologia; a Organizaciolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Fraternismologia; a Paradiplomaciologia; a Paradireitologia; a Politico-

logia; a Administraciologia; a Altruismologia; a Pacifismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin assistencial; a conscin cosmoética; a consciex assistenci-

al; a consciex assistida; a consréu assistida.  

 

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 empreendedor; o gestor; o filantropo. 

 

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 empreendedora; a gestora; a filantropa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapi-

ens megagestor; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens im-

prehensor; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: macroassistência organizacional intrafisicalista = as ações assistenciais  

a milhares de conscins, realizadas por organizações não governamentais e intergovernamentais; 
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macroassistência organizacional conscienciocêntrica = as ações assistenciais a milhares de cons-

cins e consciexes, realizadas por Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

 

Culturologia: a cultura organizacional; a cultura da interassistencialidade; a cultura 

do 1 é pouco, 2 é bom e 3 é melhor ainda aplicada ao número de conscins assistidas; a cultura de 

paz; as diversidades culturais. 

 

Tipologia. Segundo a Assistenciologia, as organizações macroassistênciais agem, por 

exemplo, em 7 linhas de atividades de auxílio interconsciencial, listadas em ordem alfabética: 

1.  Assistência aos direitos humanos: as ações de investigação sobre violações aos di-

reitos humanos, a exemplo de torturas, crimes de guerra, abusos no poder judicial e relatórios es-

clarecedores sobre os respectivo autores, evidenciando como são realizadas e onde acontecem. 

2.  Assistência ecológica: os esforços de preservação do ambiente por ambientalistas pa-

ra recuperar o equilíbrio ecológico do Planeta e conscientização sobre estilo de vida sustentável. 

3.  Assistência humanitária: a megajuda a localidades flageladas em decorrência de 

conflitos bélicos ou catástrofres naturais. 

4.  Assistência médica: o amparo às conscins em condição de saúde precária ou afetadas 

por guerras, principalmente em países pobres. 

5.  Assistência pedagógica: o fornecimento de material didático a locais carentes ou sem 

infraestrutura e a divulgação de conteúdo acadêmico, gratuito, via Internet. 

6.  Assistência socioeconômica: as iniciativas de combate à pobreza e as políticas ma-

croeconômicas propiciando o microempreendedorismo. 

7.  Assistência tarística: a realização de atividades conscienciológicas, a exemplo de 

cursos e palestras, a fim de proporcionar esclarecimentos sobre o paradigma consciencial e a rea-

lidade multidimensional. 

 

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 macroassistência organizacional, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Ativismo:  Parapoliticologia;  Neutro. 

05.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

06.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Globalização:  Geopoliticologia;  Neutro. 

09.  Macete  técnico-administrativo:  Administraciologia;  Neutro. 

10.  Minas  terrestres:  Pacifismologia;  Nosográfico. 

11.  Paraclima  organizacional:  Pensenologia;  Neutro. 

12.  Procedimento  técnico-administrativo:  Procedimentologia;  Neutro. 

13.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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A  MACROASSISTÊNCIA  ORGANIZACIONAL  EXPONENCIA   
A  CAPACIDADE  DE  AGRUPAMENTO  INSTITUCIONAL  DAS  

CONSCINS,  FAVORECENDO  O  ATENDIMENTO  FRATERNO  

ÀS  GRANDES  DEMANDAS  ASSISTENCIAIS  PLANETÁRIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de alguma organização macroassisten-

cial? Quais os aprendizados obtidos com a própria disponibilidade assistencial? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Pereira, Jayme; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colaboração Dulce Daou; et al.; pref. Rose-

mary Salles; revisores Equipe de Revisores da Editares; 306 p.; 3 seções; 25 caps.; 8 citações; 21 E-mails; 142 enus.; 58 
estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; posf.; glos. 84 termos; 107 refs.; 9 webgrafias; 1 anexo; alf.; 

geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 151 a 158. 

2.  Sardenberg, Ronaldo Mota; O Brasil e as Nações Unidas; 136 p.; 7 caps.; 134 citações; 10 enus.; 1 foto;  
3 tabs.; 71 refs.; 18 x 11,5 cm; br.; Fundação Alexandre de Gusmão; Brasília, DF; 2013; páginas 17, 40 e 41. 

3.  Wood, John; Leaving Microsoft to Change the World: An Entrepreneur’s Odyssey to Educate the 

World’s Children; VI + 278 p.; 3 partes; 24 caps.; 1 citação; 11 E-mails; 43 fotos; alf.; 22,5 x 15 cm; br.; Harper Collins 
Publishers; New York, NY; USA; 2006; páginas 181 a 192. 
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M A C R O C O N S C I E N C I A L I D A D E  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A macroconsciencialidade é a qualidade ou o nível de autocognição ou de 

consciencialidade coletiva, segundo o discernimento mentalsomático, a hiperacuidade conscien-

cial, a holomaturidade e as prioridades evolutivas quanto à vida intra e extrafísica da média dos 

elementos constitutivos da coletividade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição macro deriva do idioma Grego, makrós, “com-

prido; longo; grande”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábu-

lo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Macroconscienciosidade. 2.  Megaconsciencialidade. 3.  Holocons-

ciencialidade. 

Neologia. As duas expressões compostas macroconsciencialidade automimética e ma-

croconsciencialidade neoparadigmática são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Autoconsciencialidade. 2.  Hipoconsciencialidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial com efeitos e consequências coletivas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Macrocons-

ciencialidade significa megaevolução. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade evolutiva; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a macroconsciencialidade; a qualidade da mentalidade coletiva; a autocons-

cientização coletiva; o primado da macroconsciencialidade; o organismo coletivo; o estado men-

tal das pessoas; a condição psicológica da média da população; o movimento intelectual do país; 

o desenvolvimento intelectual do povão; a maneira comum de pensar e julgar as realidades;  

o conjunto de hábitos intelectuais e psíquicos de determinado grupo humano; o conjunto de mani-

festações de ordem mental característico da coletividade; o conjunto de opiniões e preconceitos 

comandando o pensamento de certo grupo social; os costumes; as tradições; a História; o grau de 

responsabilidade social; a força do exemplo pessoal; a força do exemplarismo grupal; a grupocar-

malidade; a liderança; os liderados; o voluntariado; os voluntários e as voluntárias; a educação da 

massa humana impensante; o trabalho para atenuar a robéxis; a retirada das conscins da mediocri-

dade evolutiva; a hiperacuidade evolutiva do povo; o juízo autocrítico das pessoas; a colocação da 

Megaescola à frente do Mega-Hospital Terrestre; a expansão do conhecimento da inteligência 

evolutiva (IE) coletiva; a Holanálise Política; a Holo-Hermenêutica Evolutiva. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo cosmoético aplicado à evolução interassisten-

cial de todos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo exemplo pessoal–exemplo grupal–exemplo coletivo; o si-

nergismo da fraternidade vivida. 

Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio da inseparabilidade gru-

pocármica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da vida intrafísica energética coletiva. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica de viver em grupo; a técnica do 

menos doente assistir ao mais doente. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico libertário; o voluntariado da inte-

rassistencialidade tacon-tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da mentalidade interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo interminável das captações historiográficas; o ciclo miniconexão- 

-maxiconexão evolutiva. 

Enumerologia: a macroconsciencialidade pré-lógica ou primitiva; a macroconsciencia-

lidade estreita ou caturra; a macroconsciencialidade interiorota ou provinciana; a macroconscien-

cialidade gorilista ou ditatorial; a macroconsciencialidade acadêmica ou universitária; a macro-

consciencialidade cosmopolita ou moderna; a macroconsciencialidade saudável ou avançada. 

Binomiologia: o binômio todo-parte. 

Interaciologia: a interação conscientização do cidadão–conscientização do grupo– 

–conscientização geral. 

Trinomiologia: o trinômio maxiproéxis-compléxis-maximoréxis. 

Antagonismologia: o antagonismo macroconsciencialidade / macroinconscienciali-

dade; o antagonismo singularidade / pluralidade. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a meritocracia; as políticas sociais de 

assistência às populações dos despossuídos. 

Legislogia: as leis racionais da maxiproéxis (grupal). 

Filiologia: a conviviofilia. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a poli-

ticoteca; a cosmoeticoteca; a educacioteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Sociologia; a Conviviolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Priorologia; a Tudologia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia;  

a Exemplologia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens macroconscientialis; o Homo sapiens holophilosophus;  

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens conscien-

tiocrata; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens exemplar. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: macroconsciencialidade automimética = a mentalidade materialista e re-

petitiva das vidas pretéritas das pessoas; macroconsciencialidade neoparadigmática = a mentali-

dade renovada por amplas reciclagens, por exemplo, através do neoparadigma consciencial evolu-

tivo. 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; a integração multicultural. 

 

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 macroconsciencialidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Primado  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

 

AS  PESQUISAS  DA  MACROCONSCIENCIALIDADE  SÃO  

MEGAFOCAIS  NO  UNIVERSO  DA  SOCIOLOGIA,  DA  CON-
VIVIOLOGIA,  DA  ANTROPOLOGIA,  DA  POLITICOLOGIA, 

DA  PARADIREITOLOGIA  E  DA  POLICONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu o alcance evolutivo das pesquisas da 

macroconsciencialidade? Já se dedicou algum tempo a estudar o assunto? 
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M A C R O P S I C O C I N E S I A    D E S T R U T I V A  
( ME G A P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A macropsicocinesia destrutiva é a psicocinesia ou PK (psychokinesis) es-

tigmatizante (macro-PK destrutiva), ocorrência megapatológica derivada da assedialidade extrafí-

sica, quando destrutiva ou fatal ao corpo humano (dessoma), além ou depois das séries de aciden-

tes de percursos físicos, parapsíquicos, prévios, na condição de efeitos intrafísicos de origem mul-

ti ou interdimensional. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição macro deriva do idioma Grego, ma-

krós, “comprido; longo; grande”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. O segundo elemento de composição psico procede também do idioma Grego, psykhé, “al-

ma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. O terceiro elemento de composi-

ção cinesia vem igualmente do idioma Grego, kínesis, “ação de mover; movimento”. O vocábulo 

destrutivo provém do idioma Latim, destructivus, “destrutivo; que tem virtude destrutiva”. Surgiu 

no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Macro-PK destrutiva. 02.  Megacidente de percurso. 03.  Ocorrên-

cia fatal. 04.  Megassédio. 05.  Megaestigma. 06.  Megapatologia. 07.  Antiproéxis máxima.  

08.  Antiprimener. 09.  Macroparapsicocinesia. 10.  Megaparapsicocinesia. 

Neologia. As 3 expressões compostas macropsicocinesia destrutiva, macropsicocinesia 

destrutiva individual e macropsicocinesia destrutiva grupal são neologismos técnicos da Mega-

parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Psicocinesia. 2.  Miniacidente de percurso. 3.  Minitraumatismo.  

4.  Minicontratempo. 5.  Primener. 

Estrangeirismologia: o rapport negativo; o accident proneness; o poltergeist; o Tra-

farium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Paraprofilaxia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os dubiopensenes; a dubiopense-

nidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os 

morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes;  

a xenopensenidade; a autopensenidade com predomínio no sen; os holopensenes predisponentes 

às fatalidades. 

 

Fatologia: a antiproéxis máxima; a macro-PK destrutiva podendo envolver todo o grupo 

patológico; a sedução das paixões humanas; a vida desregrada; a intencionalidade ambígua; a im-

previdência quanto às situações de risco; a imprudência quanto à existência intrafísica. 

 

Parafatologia: a macropsicocinesia destrutiva; a macro-PK destrutiva; a psicocinesia 

maléfica; o acidente fatal imprevisto de alguém; os efeitos físicos patológicos; a chegada intem-

pestiva da macro-PK destrutiva; as interprisões grupocármicas; os acidentes de percurso de efei-

tos físicos; a dessoma prematura da conscin; o heterassédio; o megassédio interconsciencial; o ho-

micídio assediador; a macropsicocinesia como sendo capaz de acarretar prejuízos, em geral fatais, 

tanto à conscin parapsíquica, ao sensitivo ectoplasta, ao animista e ao projetor, quanto ao pesqui-

sador, conscienciólogo, parapsicólogo ou interessados em geral; o fato de, por meio das ECs, tor-

narmo-nos predispostos a acidentes físicos (accident proneness), notadamente com veículos ou 

influências assediadoras de consciexes enfermas; os 2 tipos de vítimas mais comuns da macro-PK 
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destrutiva como sendo o pesquisador e o sensitivo parapsíquico (ectoplasta) de efeitos intrafí-

sicos; a imaturidade parapsíquica; a liberação ectoplásmica desordenada; a tendência energosso-

mática a acidentes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nefasto de energias e holopensenes desorganizados. 

Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio da descrença. 

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

(CGC). 

Teoriologia: as raízes causais e concausais diagnosticadas na teoria da interprisão gru-

pocármica. 

Tecnologia: a técnica da Profilaxia Parapsíquica; as técnicas desassediadoras; as téc-

nicas de autossegurança. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível dos Pes-

quisadores Parapsíquicos. 

Efeitologia: os efeitos físicos da base parapsíquica patológica; os efeitos ectoplásticos 

fatais; os efeitos da interassedialidade cronicificada. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses da autoprofilaxia holossomática. 

Ciclologia: o ciclo dessoma-ressoma; a ineficiência no ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: as interprisões grupocármicas; os acidentes físicos e parapsíquicos;  

o percurso estigmatizado; o rapport negativo; a assedialidade íntima; a megapatologia; a macro- 

-PK destrutiva. 

Binomiologia: o binômio desequilíbrio emocional–descompensação bioenergética; o bi-

nômio autoconflitividade renitente–instabilidade psíquica; o binômio emocionalidade-vulnerabi-

lidade. 

Interaciologia: a interação holopensene anticosmoético–macro-PK destrutiva. 

Crescendologia: o crescendo patológico acidentes de percurso–macro-PK destrutiva. 

Trinomiologia: o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder. 

Politicologia: a Parapolítica. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do maior esforço parapsíquico. 

Fobiologia: a energofobia; a parapsicofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a disciplino-

fobia; a xenofobia; a logicofobia. 

Maniologia: a riscomania. 

Mitologia: o mito da sorte e do azar; o mito da pesquisa não participativa. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a egoteca; a psicopaticoteca; a nosoteca; a assisten-

cioteca; a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Megaparapatologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Para-

percepciologia; a Ectoplasmologia; a Acidentologia; a Grupocarmologia; a Experimentologia;  

a Holobiografologia; a Nosologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin parapsiquicamente jejuna. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o sensitivo ectoplasta; o pesquisador parafenome-

nológico. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a sensitiva ectoplasta; a pesquisadora parafeno-

menológica. 
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Hominologia: o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens 

deviatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens heterassediator; o Homo sapiens conflic-

tuosus; o Homo sapiens interpraesidiarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: macropsicocinesia destrutiva individual = a ocorrência com a dessoma 

somente da pessoa-alvo; macropsicocinesia destrutiva grupal = a ocorrência com a dessoma de 

várias conscins. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia; a Multiculturologia da Para-

fenomenologia. 

 

Evidenciologia. Pela Experimentologia, toda pesquisa, a rigor, é energeticamente parti-

cipativa, sendo mera utopia ou falácia lógica a defesa da pesquisa não-participativa pelas Ciências 

Convencionais ou periconscienciais. A evidência mais contundente para este fato está nas ocor-

rências da macro-PK quando destrutiva. 

Pesquisologia. Segundo a Parapercepciologia, o sensitivo ectoplasta e o pesquisador es-

pecializado em parapsiquismo são conscins predispostas (accident proneness) à macro-PK destru-

tiva por liberarem energias conscienciais e estavam envolvidos diretamente com as energias cons-

cienciais de outras consciências na linha ou holopensene de efeitos transcendentes, parapsíquicos 

e físicos. 

Vitimologia. Na Intrafisicologia, os exemplos de sensitivos parapsíquicos vitimizados por 

macro-PK destrutivas envolvem casos de morte biológica violenta de características diversas: aci-

dente de carro, assassinato, atropelamento, incineração e até picadas de abelhas. 

Acidentologia. Em Dessomatologia, os exemplos de pesquisadores parapsíquicos vitimi-

zados pelas mesmas razões envolvem casos de morte biológica violenta também diversificados: aci-

dente de automóvel, acidente de avião, assassinato e até suicídio (induzidos). 

Parafenomenologia. No âmbito da Paraprofilaxiologia, o convívio cosmoético, melhor, 

do pesquisador e do sensitivo parapsíquico com os fenômenos da macro-PK destrutiva, é a única re-

ceita ideal existente para os tornar alerta quanto à vivência com a fenomenologia multidimensional, 

evitando-se cometer excessos físicos de qualquer tipo, notadamente quanto à direção e uso de veí-

culos pessoais. 

Etologia. Em face da Conscienciometrologia, a conscin, neste caso, há de impor-se me-

lhor existência organizada, sem abusos ou temeridades, bem como vida emotiva equilibrada, sem 

paixões maiores. Ambas as condutas, reconheçamos, nem sempre fáceis, contudo, exequíveis  

à conscin lúcida. 

 

Sensitivos. Eis, por exemplo, na ordem cronológica, 7 sensitivos parapsíquicos, vitima-

dos por macro-PKs destrutivas, ou 7 casos de mortes (dessomas) violentas, 5 tipos diferentes: 

1.  Incineração. Anna Prado (?–1923), incineração acidental, no Pará, Brasil. 

2.  Atropelamento. Carmine Mirabelli (1888–1951), atropelamento, em S. Paulo, SP. 

3.  Automóvel. Dollie Clark, acidente de automóvel, em Indiana, E.U.A. 

4.  Carro. José Pedro de Freitas (Arigó; 1922–1971),  acidente de carro, Minas Gerais. 

5.  Acidente. Oscar Wilde de Oliveira (?–1976), acidente de automóvel. 

6.  Abelhas. Antonio Rios (?–1990), picado por abelhas, em Palmelo, GO, Brasil. 

7.  Assassinato. Edson Queiroz (1950–1991), assassinado, em Recife, PE, Brasil. 

 

Pesquisadores. Eis, por exemplo, na ordem cronológica, 5 pesquisadores parapsíquicos, 

vitimados por  macro-PKs destrutivas, ou 5 casos com 5 mortes (dessomas) violentas, diferentes: 

1.  Suicídio. William Jackson Crawford (1881–1920), inglês, suicídio, envenenamento, 

1920. 

2.  Avião. Gustave Geley (1868–1924), francês, acidente de avião. 
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3.  Automóvel. Gastone De Boni (1908–1986), italiano, acidente de automóvel. 

4.  Ataque. Kenneth J. Batcheldor (1921–1988), inglês, morte súbita. 

5.  Assassinato. Douglas Scott Rogo (1950–1990), estadunidense, assassinado, Los 

Angeles. 

 

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 macropsicocinesia destrutiva, indicados para a expansão 

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

01.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

04.  Automegatrafarismo:  Interassistenciologia;  Neutro. 

05.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Holopensene  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Interação  essência-acidente:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

09.  Megaestigma  existencial:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

10.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

12.  Miniacidente:  Acidentologia;  Nosográfico. 

13.  Momento  de  parar:  Autodeterminologia;  Neutro. 

14.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Traumatismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

AS  OCORRÊNCIAS  INFAUSTAS  DAS  MACROPSICOCINE-
SIAS  DESTRUTIVAS  EVIDENCIAM  A  NECESSIDADE  PER-

MANENTE  DO  EMPREGO  DAS  ENERGIAS  CONSCIENCIAIS  

SADIAS  COM  INTENCIONALIDADE  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou as ocorrências das macropsicocine-

sias destrutivas? Você assiste às conscins vítimas dos acidentes de percurso parapsíquicos? 
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M A C R O S S E N S O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O macrossenso é a condição pessoal da hipersensatez teática ou da alta ca-

pacidade de julgar, discernir, sentir e apreciar as realidades do Cosmos, aplicada à vida multidi-

mensional, evolutiva, cosmoética, seja de modo individual ou grupal, na cotidianidade diuturna. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição macro deriva do idioma Grego, makrós, “com-

prido; longo; grande”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O ter-

mo senso vem do idioma Latim, sensus, “sentido;  rgão sens rio; sentimento; juízo; razão; inteli-

gência; significação”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Megassenso. 2.  Senso máximo. 3.  Autojuízo máximo. 

Neologia. O vocábulo macrossenso e as duas expressões compostas macrossenso intrafí-

sico e macrossenso multidimensional são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Senso popular. 2.  Nonsense. 3.  Inépcia. 

Estrangeirismologia: o aparato sensorium; o timing autevolutivo ajustado ao fluxo das 

realidades do Cosmos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperlucidez; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a pa-

rapensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a au-

topensenização cosmovisiológica ágil. 

 

Fatologia: o macrossenso; a hiperacuidade máxima; o autodiscernimento ampliado;  

a manutenção do megafoco prioritário; o emprego útil da hiperlucidez; a recuperação dos cons 

pessoais; a teática da inteligência evolutiva (IE). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o senso parapsíquico pessoal; a parapercuciência parapsíquica;  

o atilamento omnidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo taquipsiquismo–re-

cuperação dos cons magnos. 

Principiologia: o princípio da descrença vivenciado. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo. 

Tecnologia: o domínio da técnica de viver evolutivamente; as técnicas do Universa-

lismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do cosmo-

grama; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 
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Efeitologia: o efeito das práticas diárias da tenepes na autoconsciencialidade evolutiva. 

Neossinapsologia: a recuperação pessoal das neossinapses correspondentes aos cons 

magnos. 

Ciclologia: o ciclo cosmanálise-cosmossíntese; o ciclo dos acertos pessoais mentais  

e parapsíquicos. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio paradireitos-paradeve-

res; o binômio tenepes-ofiex. 

Interaciologia: a interação macrossenso-cosmovisão; a interação atos-fatos-parafatos. 

Crescendologia: o crescendo bom senso–macrossenso; o crescendo euforin–primener– 

–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico. 

Trinomiologia: o trinômio atacadismo consciencial–Cosmoética–universalismo; o tri-

nômio gregarismo-individualismo-universalismo. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma equilibrado; o polinômio hiperacuidade multidimensional–bagagem cognitiva–presteza inte-

lectiva–autodiscernimento cosmoético–prontidão executiva. 

Antagonismologia: o antagonismo sensatez / insensatez. 

Politicologia: a cosmocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a flexibilidade neofílica. 

Holotecologia: a cosmoteca; a cosmoeticoteca; a diplomacioteca; a evolucioteca; a pa-

rapsicoteca; a maturoteca; a coerencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Consensologia; a Paraper-

cucienciologia; a Macrossomatologia; a Cosmoeticologia; a Paracerebrologia; a Cosmoconscien-

ciologia; a Cosmovisiologia; o Cosmopolitismo. 

 

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 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 macrossensus; o Homo sapiens universalis; o Homo 

sapiens cosmicus; o Homo sapiens cosmoconscientialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: macrossenso intrafísico = a condição pessoal da hipersensatez teática 

quanto à vida humana; macrossenso multidimensional = a condição pessoal da hipersensatez teá-

tica quanto à vida multidimensional da consciência. 

 

Culturologia: a cultura da Autevoluciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 

categorias de macrossensos: 

01.  Macrossenso autevolutivo: o senso de autocoerência; o senso de prioridade evoluti-

va; o senso de autoprodutividade; o senso de orientação proexológica. 

02.  Macrossenso autocrítico: o senso de valor pessoal; o senso de auteficácia; o senso 

dos autolimites; o senso de autoimperdoamento. 

03.  Macrossenso comunitário: o senso de equipe; o senso de democracia; o senso de 

propósito compartilhado; o senso de pertencimento cósmico. 

04.  Macrossenso cosmoético: o senso de autorresponsabilidade; o senso de dignidade; 

o senso de paradever; o senso de justiça holocármica. 

05.  Macrossenso estético: o senso de beleza; o senso de simetria; o senso de confor;  

o senso presencial. 

06.  Macrossenso heterocrítico: o senso de imparcialidade; o senso de respeito cons-

ciencial; o senso de adequação temporal; o senso de intercompreensão. 

07.  Macrossenso interassistencial: o senso de generosidade; o senso de esclarecimen-

to; o senso de convivência maxifraterna; o senso de universalismo vivido. 

08.  Macrossenso interconsciencial: o senso de gratidão; o senso de paradiplomacia;  

o senso de interdependência; o senso de heteroperdoamento generalizado. 

09.  Macrossenso intraconsciencial: o senso de identidade; o senso de bem-estar ínti-

mo; o senso de bom humor; o senso de homeostase consciencial. 

10.  Macrossenso mentalsomático: o senso de racionalidade; o senso de logicidade;  

o senso de heurística; o senso de autodiscernimento elevado. 

11.  Macrossenso prático: o senso de oportunidade; o senso de utilidade; o senso de 

proatividade; o senso de resolutividade. 

 

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 macrossenso, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

12.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  urgência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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15.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  MACROSSENSO  É  O  APANÁGIO  EVOLUTIVO  DA  CONS-
CIÊNCIA  LÚCIDA,  A  PARTIR  DA  CONDIÇÃO  DA  AUTODES-

PERTICIDADE  INTERASSISTENCIAL,  QUANDO  COMEÇA 
A  ACERTAR  MAIS  NAS  PENSENIZAÇÕES  PESSOAIS. 

 

Questionologia. Qual nível de macrossenso tem você, leitor ou leitora? Apresenta teáti-

ca tal estado de hiperacuidade? 
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M A C R O S S O M A    I D I O T A  
( S E R E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O macrossoma idiota é o corpo humano oligofrênico empregado pelo Ho-

mo sapiens serenissimus, mas capaz de utilizá-lo com autolucidez, ultrapassando consciencial-

mente, no caso, os prejuízos decorrentes da idiotia somática, ao fim afetando tão somente o soma, 

sem travar o autodiscernimento funcional, extracerebral, extrafísico ou interdimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição macro deriva do idioma Grego, makrós, “com-

prido, longo, grande”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra 

soma provém também do idioma Grego, soma, “relativo ao corpo humano; o corpo em oposição  

à alma”. Apareceu igualmente no Século XIX. O termo idiota vem do idioma Latim, idiota, 

“ignorante, pessoa sem instrução; parvo, tolo”, e este do idioma  rego, idiotes, “indiv duo parti-

cular, em oposição ao homem do Estado; cidadão plebeu”, e por extensão, “homem sem educa-

ção; pessoa simples, ignorante”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Soma fora-de-série idiota. 2.  Corpo humano idiota de Serenão. 

Neologia. A expressão composta macrossoma idiota é neologismo técnico da Sereno-

logia. 

Antonimologia: 1.  Macrossoma suprarrenálico. 2.  Macrossoma psicomotor. 3.  Ma-

crossoma pararregenerador. 

Estrangeirismologia: o superavit evolutivo; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a ortopensenidade além do soma; a coesão íntima da maxipensenização. 

 

Fatologia: o idiotismo somático; o autodomínio somático; a antissomatolatria; o avanço 

mentalsomático versus retardo mental; a anormalidade; a imperturbabilidade intraconsciencial;  

a incorruptibilidade pessoal; a pró-evolutividade aguda; o domínio da autoconsciencialidade 

sobre a matéria; a maxianomalia homeostática; a oligofrenia; a idiotia; a megavontade em ação;  

o prodígio da inteligência evolutiva (IE); a singularidade máxima; a vida intrafísica obscura  

e anônima; a potencialização maior dos autodesempenhos; o auge da eutimia; a surpreendência do 

megabertismo consciencial; a corporificação do inconcebível; a conquista da Mateologia. 

 

Parafatologia: o macrossoma idiota; o macrossoma oligofrênico; o macrossomatogra-

ma; os avanços da multidimensionalidade pessoal; a transcendência intraconsciencial; a autoluci-

dez além do elétron; o ginomacrossoma; o andromacrossoma; a parapercuciência evolutiva;  

a reurbex; a desagregação mental anulada pela parapercuciência consciencial; o autencapsulamen-

to bioenergético; a vida consciencial multidimensional alternante. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial máxima. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Binomiologia: a coexistência intraconsciencial do binômio idiotice máxima–genialidade 

máxima. 

Interaciologia: a interação oligopsiquia-megaconsciencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo soma obstúpido / consciência superinteligente. 
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Paradoxologia: o paradoxo idiotismo somático–hiperacuidade intraconsciencial; o me-

gaparadoxo evolutivo. 

Legislogia: a pseudoderrogação das Leis do Cosmos. 

Holotecologia: a macrossomoteca; a ressomatoteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Serenologia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Evolu-

ciologia; a Previvenciologia; a Holossomatologia; a Policarmologia; a Paracerebrologia; a Para-

tecnologia; a Cosmoconscienciologia; a Assistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a Consciência Serenona. 

 

Masculinologia: os Serenões; os reurbanistas extrafísicos; o Serenão renascido idiota;  

o macrossômata; o macrossomatologista. 

 

Femininologia: as Serenonas; as reurbanistas extrafísicas; a macrossômata; a macrosso-

matologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens megaconscientialis;  

o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens macrosso-

mabilis; o Homo sapiens macrossomata; o Homo sapiens holophilosophus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: macrossoma idiota = o soma do Serenão Reurbanizador. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, o idiotismo pode se apresentar através de duas 

condições intraconscienciais básicas: 

1.  Holossomático: abrangente e prejudicial ao microuniverso da conscin, a conduta-pa-

drão parapatológica. 

2.  Somático: limitado ao corpo humano, a conduta-exceção serenológica. 

 

Reurbanizador. Tendo em vista a Conscienciometrologia, o Serenão Reurbanizador ti-

nha o soma desestruturado, deformado pela idiotia – a pior forma de oligofrenia – quando viveu 

nesta dimensão intrafísica, durante 3 décadas, dessomando em 1990, superintendendo extrafisica-

mente a assistência interdimensional da reurbanização extrafísica sobre a Europa. Fez do soma 

tão somente o pião ou instrumento de trabalho assistencial, multidimensional. 

 

Condições. Do ponto de vista da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 condições transcendentes constitutivas da condição do macrossoma idiota do Serenão, de acor-

do com as especialidades da Conscienciologia: 

01.  Assistenciologia: a maxigescon teática interdimensional. 

02.  Conscienciometrologia: o maxiperfil conscienciológico. 

03.  Energossomatologia: a aura de saúde oligofrênica paradoxal. 

04.  Evoluciologia: a megavitória da consciência lúcida sobre o cérebro. 

05.  Experimentologia: o rompimento de frente (breakthrough) de barreiras evolutivas. 

06.  Holomaturologia: o cúmulo do autodomínio somático. 

07.  Macrossomatologia: o ápice do emprego do macrossoma. 

08.  Pensenologia: a fôrma ortopensênica pessoal avançada. 

09.  Proexologia: a megaproéxis extraordinária. 

10.  Somatologia: a neoversão evoluída do corpo humano. 
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Detalhismo. Pelos critérios da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

detalhes relativos à vida intrafísica ultrapassados pela condição do macrossoma idiota: 

01.  Extrapolação: o máximo do Extrapolacionismo evolutivo. 

02.  Lesões: o antagonismo lesões cerebrais / extrapolações paracerebrais. 

03.  Megabsurdos: os aparentes megabsurdos cosmoéticos pessoais. 

04.  Mitificação: a Teratologia desmistificando a Mitologia. 

05.  Modelo: os talentos inesperados do modelo evolutivo do conscienciograma. 

06.  Patologismos: o antagonismo Patologia Humana / Parafisiologia Holossomática. 

07.  PEP: o princípio do exemplarismo pessoal de alta expressão. 

08.  Pré-Serenologia: a conduta-padrão na Pré-Serenologia. 

09.  Serenologia: a conduta-exceção na Serenologia. 

10.  Tabuísmos: a queda de tabus multimilenares. 

 

Realidades. No universo da Macrossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

11 realidades relativas à macrossomaticidade idiota merecedoras de pesquisas acuradas: 

01.  Agendex (agenda extrafísica): do Serenão Reurbanizador ressomado. 

02.  Anonimato intrafísico: do Serenão com o corpo humano de idiota. 

03.  Anticonflitividade: pessoal, intraconsciencial, do Serenão ressomado. 

04.  Catálise evolutiva: irradiante multidimensionalmente do Serenão ressomado. 

05.  Interassistencialidade: própria do Serenão ressomado no estado de idiota. 

06.  Parabússola consciencial: específica do Serenão na condição de idiota. 

07.  Parafisiologia holossomática: do Serenão ressomado na condição de idiota. 

08.  Paragenética: do Serenão ressomado em relação à Genética do soma idiota. 

09.  Parassinapses: especificamente na idiotia do Serenão ressomado. 

10.  Primener: ciclo ininterrupto de primaveras energéticas do Serenão com o soma de 

idiota. 

11.  Relatividade da Estética: da consciência do Serenão quanto ao soma idiota. 

 

Antítese. Sob o enfoque da Mentalsomatologia, o Serenão Reurbanizador, quando vivia 

respirando no corpo humano de idiota ou oligofrênico, era, interdimensionalmente, a antítese evo-

lutiva viva, ou seja, a consciência lúcida atuando contra longa série de condições ultrapassáveis, 

conhecidas na intrafisicalidade, por exemplo, estas 15, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Anticriticismo: salvacionismo. 

02.  Charlatanice: farsa; burla. 

03.  Crença: fé, misticismo; Sofística. 

04.  Demagogia: política, religiosa, social, assistencialista. 

05.  Dogmas: religiosos, científicos; políticos. 

06.  Doutrinação: inculcação; catequese; lavagem subcerebral. 

07.  Egocentrismo: egoísmo adulto; egão; umbigão. 

08.  Formalismo: academicismo paroxístico (ph.Deuses, ph.Deusas, ph.Divas). 

09.  Gurulatria: autoidolatria consentida; loucura mansa. 

10.  Heroísmo: Martiriologia; idiotismos suicidas. 

11.  Idiotismos culturais: nacionaleiros; mesológicos; folclóricos. 

12.  Masoquismo: autovitimização; autotomias; automutilações. 

13.  Megailusões terrestres: Maya; obscurantismos. 

14.  Tabus convencionais: modismos; convencionalismos excessivos. 

15.  Tradicionalismos bolorentos: fossilização; mitos; tabus; falácias. 

 

Exceção. Pelos conceitos da Holomaturologia, sem dúvida, a sabedoria avançada do Se-

renão capaz de empregar o predomínio ou monopólio do paracérebro sobre o cérebro e o cerebe-

lo, perturbados pela condição do retardo mental, fisicamente máximo, da idiotia, mas permane-

cendo com autoconsciência e a manutenção da autocognição atuando extrafisicamente, é condi-

ção-exceção evolutiva. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14323 

Pré-Ressomática. No contexto da Holorressomatologia, a condição de exceção do Sere-

não ressomado no corpo humano praticamente inutilizado pela idiotia, exalta a relevância dos es-

tudos preparatórios do período extrafísico da Pré-Ressomática. 

Desafio. Na pesquisa da Consciencioterapia, é difícil para os patologistas convencionais 

admitir a possibilidade de a Patologia Humana ser interpretada, e até mesmo utilizada, extrafisi-

camente, de modo eficaz, por parte da consciência do Serenão. Aplicar sadiamente o patológico – 

o cúmulo do paradoxo evolutivo – é demais para a compreensão de qualquer conscin materialista. 

Contudo, o desafio da Autopesquisologia dos parafatos está aí, para todos, individualmente. O tem-

po urge. A evolução prossegue. 

 

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 macrossoma idiota, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia. 

2.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia. 

3.  Eutimia:  Homeostaticologia. 

4.  Omissuper:  Holomaturologia. 

5.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia. 

6.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia. 

7.  Vida  programada:  Intrafisicologia. 

 

NÃO  OBSTANTE  AS  INSUFICIÊNCIAS  HUMANAS,  JÁ  
É  HORA  DE  PROCEDERMOS  À  AVALIAÇÃO  DAS  REALI-
DADES  TRANSCENDENTES  DA  EVOLUÇÃO  AUTOLÚCIDA,  

À  FRENTE,  PORÉM  ACESSÍVEIS  A  TODAS  AS  CONSCINS. 
 

Questionologia. Você entende pacificamente a condição evoluída do macrossoma idiota 

específica do Serenão? Como analisa as funções evolutivas paradoxais de tal estado negativo-

positivo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 749 a 764. 
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M A C R O S S O M A T O L O G I A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Macrossomatologia é a Ciência aplicada aos estudos do macrossoma,  

o soma fora-de-série, supermaceteado, construído objetivando a consecução de determinadas 

tarefas interconscienciais, conforme o holocarma, a natureza e o grau evoluído e adequado da 

programação existencial (proéxis) específica, seja a maior (maxiproéxis) ou a menor (mini-

proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição macro vem do idioma Grego, makrós, “compri-

do; longo; grande”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra so-

ma procede também do idioma Grego, soma, “relativo ao corpo; o corpo humano em oposição  

à alma”. Apareceu igualmente no Século XIX. O elemento de composição logia deriva também 

do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

determinado tema”. 

Sinonimologia: 01.  Minimacrossomatologia. 02.  Maximacrossomatologia. 03.  Mega-

macrossomatologia. 04.  Macrossomática. 05.  Ciência do Macroginossoma. 06.  Ciência do Ma-

croandrossoma. 07.  Ciência do soma evoluído. 08.  Ciência do Corpo Humano Fora-de-série. 

09.  Estudo do supercorpo humano. 10.  Eugenia evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo macrosso-

ma: andromacrossoma; Antimacrossomática; ginomacrossoma; macrossômata; Macrossomáti-

ca; macrossomaticidade; macrossomático; macrossomatograma; macrossomatogramático; Ma-

crossomatologia; macrossomatologista; Macrossomatometria; macrossomoteca; Maximacrosso-

matologia; Megamacrossomatologia; Minimacrossomatologia; retromacrossoma. 

Neologia. Os 4 vocábulos Macrossomatologia, Minimacrossomatologia, Maximacrosso-

matologia e Megamacrossomatologia são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Somatologia. 2.  Somática. 3.  Holossomatologia. 4.  Holossomática. 

5.  Eugenia Humana. 6.  Anatomia Humana. 7.  Fisiologia Humana. 8.  Estudo do soma vigoré-

xico. 

Estrangeirismologia: o superavit evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraperceptibilidade relativa ao soma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da somática; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o estudo do macrossoma suprarrenálico; o macrossoma psicomotor; o autodo-

mínio somático; a ignorância da Medicina, através dos milênios da História Humana, quanto ao 

macrossoma; a singularidade máxima do corpo humano; a pseudoderrogação das Leis do Cos-

mos; o papel da mãe na constituição do macrossoma; o parto de recém-nascido mais laborioso;  

a regeneração tissular; o timo na idade adulta. 

 

Parafatologia: o estudo do macrossoma pararregenerador; a inteligência evolutiva (IE); 

o macrossoma idiota do Serenão; o ginomacrossoma; o andromacrossoma; o macrossoma nos au-

torrevezamentos multiexistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria do macrossoma. 
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Tecnologia: a técnica da quantificação da qualidade; a técnica dos pilares da Conscien-

ciologia. 

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. 

Interaciologia: a interação macrossoma–doador de sangue universal; a interação ma-

crossoma-ambidestrismo; a interação macrossoma-paramicrochip; a interação macrossoma-au-

toparapsiquismo; interação Genética-Paragenética; interação atributos intracerebrais–atributos 

extracerebrais. 

Crescendologia: o crescendo superlativo macrossoma-moréxis-maximoréxis-multicom-

pléxis-maxiproéxis-desperticidade-semiconsciexialidade. 

Trinomiologia: o trinômio Macrossomática-Maxiproéxis-Maxicompléxis. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo soma / macrossoma. 

Legislogia: as leis racionais da proéxis. 

Filiologia: a somatofilia. 

Holotecologia: a somatoteca; a macrossomoteca; a serenoteca; a proexoteca; a traforo-

teca; a superlativoteca; a potencioteca. 

Interdisciplinologia: a Macrossomatologia; a Somatologia; a Holossomatologia; a Para-

fenomenologia; a Parageneticologia; a Intermissiologia; a Autodiscernimentologia; Evoluciolo-

gia; a Paracerebrologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Ho-

mo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minimacrossomatologia = a pesquisa teática aplicada ao macrossoma do 

ser desperto; Maximacrossomatologia = a pesquisa teática aplicada ao macrossoma do evoluciólo-

go; Megamacrossomatologia = a pesquisa teática aplicada ao macrossoma do Serenão. 

 

Culturologia: a cultura da Macrossomatologia. 

Taxologia. Dentro da Experimentologia, a Macrossomatologia pode ser classificada em 

duas categorias conforme aborda o ginomacrossoma ou o andromacrossoma. 

Subespecialidade. A Macrossomatologia Comparada é a subespecialidade da Macros-

somatologia aplicada à utilização da comparação, por exemplo, entre 4 irmãs, filhas do mesmo 

pai e da mesma mãe, a fim de estabelecer as diferenças paragenéticas existentes entre as mesmas, 

em certos casos, capazes de identificar aquela na condição de portadora de macrossoma. 

Eletronótica. A partir da Mentalsomatologia, pelo alfabeto do autoconhecimento, a Ci-

ência Convencional, ou a Eletronótica, vem pesquisando, com imensa proficiência, tudo encon-

trado pela frente, mas somente no início do alfabeto, de A a B. O desconhecimento do macrosso-

ma é prova disso. 

Gerontologia. Na terceira idade, o homem (ou a mulher) pode gozar de melhor saúde 

em comparação com a primeira. Tal fato independe da Macrossomatologia. 

Extraterrestre. O soma terrestre, maceteado, pode ser projetado a partir do psicossoma 

transfigurado por vidas intrafísicas sucessivas da consciex em outro planeta? 

Baleia. A baleia azul (Balaenoptera musculus) de 30 metros de comprimento e 140 tone-

ladas de peso, tem o macrossoma dos mamíferos subumanos? 

Dessomatologia. Quem dessomou ainda jovem, contra a vontade, evidencia, no maior 

número dos casos, não ter sido possuidor de macrossoma? 

Equilíbrio. O soma em função de várias causas, incluindo o cérebro reptiliano, o atavis-

mo, a Genética e a própria Paragenética, não faculta nenhuma salvaguarda definitiva ou comple-

tamente confiável quanto à saúde e ao equilíbrio mental da conscin. O cérebro humano ainda  

é muito precário em relação à manutenção da estabilidade pensênica da consciência em movimen-

tação incessante. Dentre os recursos mais sofisticados e potentes a serem incluídos no macrosso-

ma (androssoma ou ginossoma), a estabilidade pensênica é a profilaxia máxima possível contra  

a loucura. Como é desenvolvido tal upgrade somático pela consciência amparada pelos evolució-

logos? 

Ideia. É provável ser a ideia, crença ou folclore, existente desde a Antiguidade, de o ho-

mem acima do comum (Atlas, Hércules, Sansão) não poder nascer das relações ordinárias dos  

2 sexos, se deva a algum indício da existência do macrossoma detectado ou suspeitado por al-

guém, em si mesmo. 

Fabulações. Infelizmente, o fato foi malinterpretado e deturpado pelos delírios da Hu-

manidade, daí nascendo as tolices das lendas dos seres sobre-humanos, corpos fluídicos, fabula-

ções muito distantes da realidade do macrossoma. 

Homeostase. O macrossoma ou soma fora-de-série em geral não significa, necessaria-

mente, ser veículo consciencial apresentando homeostase somática permanente. 

Supersaúde. Contudo, o soma fora-de-série é possível ser o de determinada conscin se-

xagenária, homem ou mulher, vivendo sem jamais passar por doença grave, gozando do estado de 

supersaúde através das décadas da vida intrafísica. 

Nosologia. Aventa-se como característica do soma fora-de-série, em certos casos, a hipó-

tese da manutenção de doença cronicificada – trafar nosológico – através de longo período da 

existência intrafísica, tão só como fiel de sustentação da saúde dos outros sistemas do corpo hu-

mano, objetivando o cumprimento de proéxis específica. 

Pré-serenões. O uso do macrossoma deve abarcar não só os Serenões – por exemplo: ao 

modo do Reurbanizador com o soma na condição oligofrênica de idiota – mas também os pré-se-

renões minipeças em maximecanismos de gestações conscienciais, interassistenciais, com autorre-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14327 

vezamentos multiexistenciais e consecutivos, ou tarefas intrafísicas em grupo, mas multidimen-

sionais, através de vidas intrafísicas consecutivas, no âmbito dos ciclos multiexistenciais pessoais. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de macrossomas ou 

somas supermaceteados: 

1.  Cerebelar. A mulher superenergizada, de carnadura dura (cerebelar), diferente dos 

parentes próximos (consanguinidade), portadora de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, li-

bertário. 

2.  Hiperlúcido. O homem de cérebro sem traumas e de funcionamento de alto nível 

quanto ao equipamento intelectual (cons avançados e hiperacuidade consciencial). 

3.  Intelectual. O gigante – estatura elevada – de macrossoma intelectual, dedicado à ta-

refa de liderança mentalsomática na Socin. Exemplo: Confúcio (551–479 a.e.c.). 

4.  Parapsíquico. O homem vítima de determinado acidente ou trauma cerebral na oca-

sião do parto, tornado superdotado bioenergético e parapsíquico. 

5.  Pararregenerador. A pessoa com capacidade maior de imunidade e pararregenera-

ção tissular. 

6.  Psicomotor. O gigante – estatura elevada – de macrossoma psicomotor, dedicado 

à tarefa de liderança somática na Socin. Exemplo: Carlos Magno (742–814 e.c.). 

7.  Suprarrenal. O parapsíquico pícnico (suprarrenal), energizado acima da média. 

 

Superbebês. Pela Ressomatologia, importa ainda investigar a relação da Macrossomato-

logia com certo percentual do surgimento dos superbebês, nascidos com 5, 6 ou até 11 quilos, in-

trigando cientistas e pesquisadores e desafiando os limites da Ciência. 

Problemas. Na Intrafisicologia, o rebento peso-pesado não cabe nas fraldas, mama mui-

to mais se comparado ao filhote de leão, tem de dormir no sofá da casa, e o espaço na ficha da 

maternidade não é suficiente para registrar o pé do bebê. 

Consequências. À vista da Experimentologia, os recém-nascidos gigantes não devem, 

de nenhuma forma, passar por dieta rigorosa, mas passam por testes especiais estimuladores da 

inteligência e podem chegar à idade adulta com quase 2 metros de estatura. 

Casuística. No âmbito da Comunicologia, através da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), se sabe: em cada 100 mil bebês nascidos, cerca de apenas 5 são de dimensões muito 

acima do normal, e os fatores genéticos dos pais, as doenças maternas, por exemplo, o diabete 

gestacional, o esporte praticado pela mãe, o fenômeno raro da multiparidade, a miscigenação de 

raças e a interação defeituosa entre mãe e feto (incompatibilidade das energias conscienciais, 

ECs), estavam entre as causas cogitadas para explicar a Etiologia dos bebês gigantes, em 1997. 

 

Conclusões. Resumidamente, os macrossomas podem ser categorizados em 3 vertentes 

de ocorrências de extrapolacionismos corporais ou somáticos: 

1.  Físicos: os aperfeiçoamentos orgânicos ou do corpo humano, propriamente dito. 

2.  Intelectuais: os aperfeiçoamentos da lucidez ou do mentalsoma. 

3.  Parapsíquicos: os aperfeiçoamentos multidimensionais ou paraperceptivos. 

 

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-

traisvc, evidenciando relação estreita com a Macrossomatologia, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Macrossoma  idiota:  Serenologia;  Homeostático. 
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06.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

08.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

10.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

NA  CONSTRUÇÃO  DO  SOMA  FORA-DE-SÉRIE  PRESUME- 
-SE  OCORRER  A  COORDENAÇÃO  HARMONIOSA  E  MINU-
CIOSA  DA  PARAGENÉTICA  COM  A  GENÉTICA  E  A  INTE- 
RAÇÃO  EVOLUÍDA  DO  PARACÉREBRO  COM  O  CÉREBRO. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já refletiu sobre a condição do macrossoma? Já 

pesquisou a Macrossomatologia quanto a você mesmo? 
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M A D R A S T A  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A madrasta é a mulher, companheira ou esposa, passando a compartilhar  

a existência junto à(s) filha(s) e / ou filho(s), legados de outra união, do homem a quem se une, 

desempenhando figura positiva ou negativa na vida daqueles a quem passa a integrar a grupali-

dade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo madrasta deriva do idioma Latim Popular, matrasta, “mulher do 

pai”, e este de mater, “mãe”. Surgiu no Século XI. 

Sinonimologia: 1.  Mãe circunstancial. 2.  Mãe alocada. 3.  Mãe compulsória. 4.  Esposa 

do pai. 5.  Mãe suplente. 6.  Coautora materna. 

Neologia. As 2 expressões compostas madrasta autoconsciente e madrasta inconsciente 

são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Mãe biológica. 2.  Mãe legítima. 03.  Mãe de aluguel. 4.  Conscin 

genitora. 5.  Parente consanguínea. 6.  Padrasto. 

Estrangeirismologia: o conviviarium compartilhado; a amiability factível; a glasnost in-

terassistencial; o superavit evolutivo grupal; o follow up dos resultados afetivos; o know-how teá-

tico; o holding do tato interpessoal; a souplesse assistencial; as conversas tête-à-tête; o rien de 

trop ajustando as interrelações. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento  

quanto à automaturidade nas harmonizações grupocármicas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Individuali-

dades, não. Grupalidade. Madrasta: personagem estigmatizada. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao tema: – Vida nada madrasta com  

a boadrasta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupocármico; os grupopensenes; a grupopensenidade;  

o holopensene da convivialidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os intrusopense-

nes; a intrusopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os assediopensenes; a assediopen-

senidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopenseni-

dade; os maternopensenes; a maternopensenidade; os homopensenes críticos; a homopensenida-

de; a averiguação das pressões holopensênicas atuantes; o holopensene da psicossomaticidade;  

o holopensene do acolhimento; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene da convi-

vialidade harmônica. 

 

Fatologia: o estigma da madrasta; o rótulo de madrasta; o tabu negativo e antiafetivo da 

expressão madrasta; a falta de coragem inicial de assumir o papel de madrasta devido aos estig-

mas sociais; os estigmas vivenciados pela stepmom; os contos de fada estigmatizando as atitudes 

da noverca; o murismo; o receio de pisar em território de quem a antecedeu; as mudanças na es-

trutura familiar atual tornando comum a condição de stepmother; os desafios encontrados em 

novos relacionamentos; a intimidação pela comparação ao estigma causando os exageros de trato 

na busca pelo melhor relacionamento; o ato de querer agradar; as manipulações do grupo nuclear; 

a interação dos aliados; as vitimizações; os respingos dos desentendimentos; as autodefesas 

iniciais; os mecanismos de defesa; os ciúmes; os ciúmes recíprocos; as inseguranças; as incom-

preensões; os fluxos e refluxos das escolhas; o borderline entre a razão e a emoção; o uso partidá-

rio da lente; a desmitificação do papel da matrigna; o pathos orientando as ações; o uso da lente 

diferente para problemas semelhantes; o reencontro de destino oportunizando o progresso con-
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junto; o papel lúcido e apaziguador do pai; as programações reconciliatórias; a enteada virando 

madrasta, a madrasta virando enteada; o entendimento da situação oportunizando reconciliações; 

o início do momento grupal compartilhado; as coparticipações nas dificuldades; o ato de abrir 

mão em prol do bem do outro; a crescente maturidade para não se deixar influenciar pela expe-

riência negativa do outro; o aprendizado em não assumir a briga de outrem; o aprendizado de agir 

com base nos fatos; o aprendizado em agir com base na demanda do momento; o ego coad-

juvante; o discernimento pelo valor maior; a receptividade ao outro; os braços abertos; o acolhi-

mento; a conquista; a reconquista; a reconciliação madrasta-enteada; a reconciliação madrasta-en-

teado; a reconciliação por tabela; os respingos da reconciliação; as concessões mútuas; o reconhe-

cimento mútuo; o acolhimento mútuo; os compartilhamentos mútuos; a jornada de madrasta para 

vodrasta; a participação interativa nas comemorações grupocármicas; a libertação mútua; os agra-

decimentos recíprocos; a convivialidade sadia; a maturidade apreendida; a inteligência avançada 

de não se estabelecer conflitos com os fatos sadios; a sonoridade afetiva no vocábulo belle-mère; 

o convívio sadio levando ao upgrade grupocármico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assepsia da psi-

cosfera quanto aos autassédios; a assepsia da psicosfera quanto aos heterassédios; os autassédios 

estigmatizadores; os heterassédios estigmatizadores; os desvios patológicos das energias consci-

enciais; a promoção dos reencontros de destino pelos amparadores extrafísicos; a inteligência 

avançada de não se estabelecer conflitos com os parafatos sadios. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das reconciliações; o sinergismo dos resultados; o siner-

gismo dos encontros de destino facilitando as reconciliações grupocámicas; o sinergismo da pa-

ciência-parceria-afetividade-interconfiança-resultados; o sinergismo dos retroparentescos; o si-

nergismo da causa e dos efeitos positivos das acareações cosmoéticas interconscins; o sinergis-

mo profilático da dupla evolutiva. 

Principiologia: o princípio da priorização das reconciliações grupocármicas; o princí-

pio da convivialidade embasando a evolução; o princípio do ressarcimento evolutivo; o princípio 

da interassistencialidade vivenciado em grupo; o princípio da inseparabilidade grupocármica;  

o princípio de causa e efeito; o princípio do heteroperdão. 

Codigologia: os retrocódigos grupais sob revisão; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) regrando as decisões. 

Teoriologia: a teoria da autoconvivialidade; a teoria da heteroconvivialidade; a teoria 

da reversibilidade comportamental; a teoria da Interassistenciologia; a teoria da Seriexologia;  

a teoria das interprisões grupocármicas orientando a quitação parcial dos débitos intercons-

cienciais. 

Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial; a técnica do binômio admiração- 

-discordância; a evitação das técnicas espúrias de manipulação consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da diferenciação 

pensênica; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico 

da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível 

da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da exemplificação da madrasta; os efeitos da exemplificação 

da(o) enteada(o); os efeitos da exemplificação paterna; os efeitos da exemplificação materna; os 

efeitos homeostáticos das reconciliações grupocármicas; os efeitos do amadurecimento das atitu-

des na ficha evolutiva pessoal (FEP); os efeitos na revisão do código pessoal de Cosmoética 
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(CPC); os efeitos da interconfiança; o efeito halo do heteroperdão; os efeitos da reciclagem das 

opiniões; os efeitos positivos das práticas da tenepes. 

Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais. 

Ciclologia: o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo da interprisão grupocármica; 

o ciclo da vitimização grupocármica; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da liber-

tação grupocármica; o ciclo da policarmalidade; o ciclo multiexistencial encontro-desencontro- 

-reencontro. 

Enumerologia: a novidade no convívio entre madrasta e enteada(o); o estranhamento 

no convívio entre madrasta e enteada(o); as diferentes comparações entre madrasta e entea-

da(o); a aproximação entre madrasta e enteada(o); a aceitação entre madrasta e enteada(o); a in-

teração entre madrasta e enteada(o); o aprendizado entre madrasta e enteada(o). 

Binomiologia: o binômio observação-compreensão; o binômio experiências-ajustes;  

o binômio aproximação-amizade; o binômio amizade-insuspeição; o binômio confiança-autenti-

cidade; o binômio rusga cronicificada–revisionismo; o binômio egocentrismo infantil–cotovelo-

mas; o binômio acerto grupocármico–harmonia grupal. 

Interaciologia: a interação do tempo e das experiências amadurecendo as interrela-

ções; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação família nuclear–grupocarma am-

pliado; a interação madrasta-esposo-enteada(o); a interação opções lúcidas–otimização evoluti-

va; a interação assistência a outrem–assistência para si; a interação bom-senso–discrição; a in-

teração concessões mútuas na dupla evolutiva–concessões recíprocas na grupalidade sadia. 

Crescendologia: o crescendo novidade-estranhamento-comparações-conhecimento- 

-aceitação-interação-compartilhamento; o crescendo pequenas atitudes–tempo decorrido–cres-

cente confiança; o crescendo desatenção-ação-repercussão-resultado; o crescendo atenção- 

-ação-repercussão-resultado; o crescendo crise-crescimento; o crescendo evolução pessoal–evo-

lução grupal; o crescendo sinceridade-autenticidade. 

Trinomiologia: o trinômio desacerto grupocármico–Paracronologia–travão; o trinômio 

recasamento-neoconvívios-neoconsensos; o trinômio aprendizado-compreensão-construção; o tri-

nômio enteada(o)-madrasta-vodrasta; o trinômio ajuste de contas–reconciliação inarredável– 

–amparo extrafísico; o trinômio acerto grupocármico–autorremissão–autodesassédio; o trinômio 

interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio rótulo-preconceito-estereótipo-estigma-equívoco; o poli-

nômio pacote pronto–culturas diferentes–manias diversas–consciências díspares–sentimentos 

distintos–conciliações indispensáveis; o polinômio acertos grupocármicos–recéxis–fraternidade–

–empatia; o polinômio autodiscernimento–balanço familiar–compreensão do contexto–aguça-

mento sensório–traquejo assistencial–harmonização grupocármica; o polinômio concórdia ener-

gética–paz entre egos–coabitantes entrosados–interconfiança grupal; o polinômio hipótese-con-

texto-dúvida-assistência. 

Antagonismologia: o antagonismo malévola / benévola; o antagonismo rastro negativo 

/ rastro positivo; o antagonismo rejeição / aceitação; o antagonismo dramaticidade / desdramati-

cidade; o antagonismo madrasta jovem / madrasta longeva; o antagonismo madrasta distante / 

madrasta próxima; o antagonismo madrasta complicadora / madrasta facilitadora; o antago-

nismo madrasta indiferente / madrasta afetuosa. 

Paradoxologia: o paradoxo do objeto-recepção ser, ao mesmo tempo, objeto-encami-

nhamento. 

Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia;  

a cosmoeticocracia; a voliciocracia; a democracia. A política da concessão. 

Legislogia: a lei do maior esforço afetivo; a lei da ação e reação; as leis da sincronici-

dade; a lei do eterno retorno. 

Filiologia: a conviviofilia; a familiofilia; a decidofilia; a assistenciofilia; a intencionofi-

lia; a coerenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a conviviofobia; a hipegiofobia; a mitofobia; a no-

vercafobia; a racionofobia; a priorofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da madrasta. 
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Mitologia: a sujeição irracional aos mitos dos contos de fada; o preconceito atribuído ao 

papel mitológico da madrasta; o expurgo definitivo do já ultrapassado mito da madrasta. 

Holotecologia: a mitoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a pensenoteca; a experi-

mentoteca; a volicioteca; a determinoteca; a teaticoteca; a maturoteca; a recexoteca; a evolucio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Au-

tassediologia; a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Recexologia;  

a Holomaturologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; as múltiplas companhias de destino; o casal; a dupla evolutiva; a dupla 

amparador-amparando; a parentela de grupos nucleares diferentes; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o padrasto; o pai; o filho; o enteado; o vodrasto; 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 conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o autoconsciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidis-

sidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo; o verbetó-

grafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o facilitador; o reconciliador; o harmo-

nizador. 

 

Femininologia: a madrasta; a mãe; a filha; a enteada; a vodrasta; a agente retrocognito-

ra; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cogno-

polita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a autoconsciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;  

a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga; a ver-

betógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a facilitadora; a reconciliadora; 

a harmonizadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antimaternus; o Homo sapiens stigmaticus; o Homo 

sapiens conviviologus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens adultus; o Homo sa-

piens amicus; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens antimimeticus; o Homo sapiens as-

sistens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens maturus; o Homo sapiens harmo-

nicus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: madrasta autoconsciente = a conscin mais lúcida, semperaprendente 

quanto ao processo do tempo no amadurecimento das relações interfamiliares e já atenta às opor-

tunidades de reconciliações e convívio sadio; madrasta inconsciente = a conscin menos lúcida, 

inexperiente quanto ao processo do tempo no amadurecimento das relações interfamiliares e ain-

da desatenta às oportunidades de reconciliações e convívio sadio. 

 

Culturologia: a cultura do bem-estar grupal; a cultura da convivialidade sadia; a cultu-

ra da reciclagem intraconsciencial; o resultado da cultura da reciclagem intragrupal. 
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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 madrasta, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03. Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04. Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

05. Assistenciologia  grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06. Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07. Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

08. Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

09. Coabitante:  Parassociologia;  Neutro. 

10. Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11. Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12. Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

13. Paradoxo  da  unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

14. Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

15. Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  MATURIDADE  APREENDIDA  OPTA  PELA  CONVIVIALIDA-
DE  SADIA  ENTRE  MADRASTA,  ENTEADAS  E  ENTEADOS,  

PROMOVENDO  AS  RECONCILIAÇÕES  E  A  HARMONIZAÇÃO  

INTRAFAMILIAR,  ATRAVÉS  DA  INTERCONFIANÇA  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o papel social da madrasta na 

sociedade contemporânea? Qual o saldo das autorreflexões? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Lado a lado. Título Original: Stepmom. País: EUA. Data: 1998. Duração: 125 min. Gênero: Drama. 

Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Português (em DVD). Direção: Chris Co-

lumbus. Elenco: Julia Roberts; Susan Saradon; Ed Harris; Jena Malone; Liam Aiken; Darrel Larson; Andre B. Blake; 
Lynn Whitfield; Mary Louise Wilson & Russel Harper. Produção: Michael Barnathan; Chris Columbus; Wendy Finer-

man & Mark Radckiffe. Estúdio: TriStar Pictures; 1492 Pictures; Shoelace Productions. Direção de Arte: Ray Kluga. 

Roteiro: Gigi Levangie; Jessie Nelson; Steven Rogers; Karen Leigh Hopkins & Tonald Bass. Baseado em estória de Gigi 
Levangie. Fotografia: Donald McAlpine. Figurino: Ray Kluga. Música: John Williams. Edição: Neil Travis. Efeitos 

Especiais: Rhythm & Hues. Distribuidora: Columbia TriStar Pictures & Sony Pictures Entertainment. Sinopse: Jovem 

de 12 anos e garoto de 7, filhos de pais separados, não aceitam a nova namorada do pai. O garoto ainda tolera a situação, 
mas a adolescente não se conforma com a separação e com o fato do pai e a namorada viverem juntos, pois isto significa 

tornar quase nulas as chances de reconciliação entre os pais. Entretanto, a mãe das crianças ainda alimenta esta briga, 

fazendo o g nero “mãe perfeita”. A namorada do pai faz de tudo para agradar as crianças, chegando ao ponto de perder  

o emprego por dar tanta atenção aos enteados, deixando de ser a profissional competente. Porém, notícia inesperada muda 

completamente a relação entre os familiares. 

2.  Os Seus, os Meus & os Nossos. Título Original: Yours, Mine and Ours. País: EUA. Data: 2005. Dura-

ção: 88 min. Gênero:  Comédia; Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Português 

(em DVD). Direção: Raja Gosnell. Elenco: Dennis Quaid; Rene Russo; Sean Faris; Katija Pevec; Dean Collins; Tyler 

Patrick Jones; Haley Ramm; Brecken Palmer; Bridger Palmer; Ty Panitz; Danielle Panabaker; Drake Bell; Miki Ishikawa; 
Slade Pearce; Little JJ; Miranda Cosgrove; Andrew Vo; Jennifer Habib; Jessica Habib; Nicholas Rogget-King; Rip Torn; 

Linda  unt;  erry O’ onnel;  avid Koechner;  enica  ergere;  osh  enderson; Lisa Waltz;  immy  radely; Mateo Arias; 

Jaelin Palmer; Connor Matheus; Jordan Wright; Dan Mott; Rueben Grundy; Lisa Richman; Beau Holden; Kirsten Gron-
field; Sydnei Castillo; Ricky Fante; Diane Woods Carter; Donna Taylor; Jason Dunn; Aaron Tosti; Daniel Biro; Jonathan 

Steigard; Bradley Gosnell; Gian Franco; Matt Kent; Scott Norris & A. J. Presley. Produção: Robert Simonds; & Richard 
Suckle. Estúdio: Columbia Pictures Corporation; MGM; Nickelodeon Movies; Paramount Pictures; Sony Pictures Enter-
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tainment; Time Productions Inc.; & Robert Simonds Productions. Direção de Arte: James Nedza. Roteiro: Ron Burch  

& David Kidd. Baseado em roteiro de Melville Shavelson e Mort Lachman e em estória de Madelyn Davis & Bob Carroll 

Jr. Fotografia: Theo van de Sande. Figurino: Marie-Sylvie Deveau. Música: Christophe Beck. Edição: Bruce Green, 
Steve Rotter; & Stephen A. Rotter. Distribuidora: Paramount Pictures; MGM; Buena Vista Internacional; Sony Pictures 

Entertainment; & Warner Bros. Sinopse: Viúvo com prole de 8 filhos reencontra namorada da adolescência, após 30 anos. 

Ela, também viúva, tem 10 filhos. Após o reencontro decidem se casar sem comunicar aos filhos. Entretanto, ocorrem de-
sentendimentos entre os grupos nucleares, principalmente pelas diferenças de criação; enquanto os filhos dele são discipli-

nados, para os da viúva não existem regras e isto complica o convívio sob o mesmo teto. Procurando solução para os pro-

blemas, o agora casal cria plano para envolver a todos em trabalho conjunto. Curiosidade: refilmagem de Os seus, os 
meus e os nossos (1968). 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfim; et al.; 314 p.; 14 
caps.; 13 abrevs.; 1 entrevista; 20 enus.; 5 esquemas; 93 filmografias; 6 ilus.; 4 musicografias; 30 paineis; 5 pinacografias; 

42 siglas; 12 websites; 380 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed. Revisada e Atualizada; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 53 a 80, 125 a 164, 189 a 204 e 233 a 261. 
2.  Brun, Gladis; Os meus, os teus, os nossos: Lidando com os Desafios da Família Moderna; revisor José 

Batista de Carvalho; 208 p.; 7 caps.; 12 filmografias; 14 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 1 website; 35 refs.;  

1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Larousse do Brasil; São Paulo, SP; 2010; páginas 95 a 117. 
3.  Greaves, Helen; A Roda da Eternidade; The Wheel of Eternity; apres. K. G. Cuming; int. Paul Beard; trad. 

Maio Miranda; 159 p.; 9 caps.; 19 x 13 cm; br.; Pensamento; São Paulo, SP; 1978; páginas 47 a 89. 

4.  Manfroi, Ninarosa Mozzato da Silva; Reencontros e Reconciliações; Artigo; Revista Conscienciologia 
Aplicada; Especial I Congresso Internacional de Grupocarmologia e I Encontro dos Colégios Invisíveis da Consciencio-

logia; Ano 8; N. 7; Venda Nova do Imigrante, ES; 2008; páginas 133 a 141. 

5.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 128. 

 

N. M. 
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M A G I S T É R I O    L Ú C I D O  
( PA R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O magistério lúcido é o processo de ensino e aprendizagem, entre educador 

e educando, visando proporcionar esclarecimento técnico, racional e autoconsciente ao modo de 

aportes úteis para o desenvolvimento da autonomia consciencial, de homens e mulheres, desde  

a puerícia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo magistério vem do idioma Latim, magisterium, de magister, “cargo 

do professor; exercício do professorado; mestre”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo lúcido deri-

va do mesmo idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; n tido; claro; evidente; manifes-

to”. Apareceu também no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Educação pró-evolutiva. 2.  Ensino lúcido. 3.  Instrução lúcida.  

4.  Docência lúcida. 5.  Magistério evolutivo. 

Antonimologia: 1.  Desaprendizagem. 2.  Magistério negligente. 3.  Ensino antipedagó-

gico. 4.  Deseducação inconsequente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reeducação consciencial. 

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

1.  “Paramagisteriologia. O campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC), em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, é verdadeira universidade particular, criada  

e mantida por voluntários, ao mesmo tempo, paradoxalmente, educandário multidimensional, 

com centenas de professores e alunos. Aqui buscamos o emprego pesquisístico, consciente e cos-

moético do conjunto de veículos de manifestação da consciência, o holossoma. Sempre convida-

mos os intermissivistas a virem testar esse neocampus”. 

2.  “ arapedagogiologia. A Parapedagogiologia há de ser dedicada, de maneira prefe-

rencial, aos adultos-crianças no universo das realidades no magistério evolutivo da infância à se-

nectude. O objetivo evolutivo e cosmoético do professor é fermentar as ideias na cabeça dos alu-

nos. Na hora que informa está aplicando o fermento da experiência. A fermentação das neoideias. 

Se você é professor, vale perguntar: como é o zimopensene do aluno. A pergunta inteligente que 

ele faz. E quanto a ele, o professor. A resposta inteligente que ele dá”. 

3.  “Reeducaciologia. As Ciências Convencionais apresentam um ponto pacífico: sem 

educação não há evolução. Ninguém, quando racional, é contra tal princípio. Dentro da Pedago-

giologia vigora outro ponto racional como continuação: sem leitura não há educação. Se o aluno 

não gosta de estudar, o melhor é mostrar os fatos: o que acontece com quem estuda e com quem 

não estuda, através dos óbvios ululantes difíceis de serem identificados ainda no âmbito da Socin 

Patológica. Não adianta querer esticar a cabeça curta de alguém. O magistério exige a paciência 

máxima para o exercício adequado da didática tarística”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapedagogiologia; os didactopensenes; a di-

dactopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grupopensenes; a grupopen-

senidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade autopensênica; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o magistério lúcido; a assistência educacional lúcida; a habilidade de transmi-

tir de maneira clara e objetiva; a atuação mediadora entre o ensino e a aprendizagem; a empatia 

no acolhimento da conscin educanda; a identificação da história de vida; o hábito de ouvir para 

depois falar, ampliando a heterocompreensão; a interrelação fortalecendo a interconfiança grupal; 
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a interconvivialidade grupal na busca da evolução intelectual mútua; as intermediações do conhe-

cimento com a prática (teática); a tarefa do esclarecimento; os autesforços evolutivos promoven-

do as recins; a autaprendizagem lúcida; o autodesenvolvimento técnico de maneira lúcida; o de-

sempenho pedagógico autoconsciente; o esforço da convivialidade sadia; a diminuição do nível 

de conflituosidade íntima do educador lúcido; o exemplarismo na atuação da Parapedagogia. 

 

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

lidade consciencial intra e extrafísica; a iscagem lúcida durante as interrelações; a paragrupalida-

de; a leitura energética; os banhos energéticos confirmatórios; a conexão com o amparo extrafísi-

co de função; a identificação e compreensão de conflitos multidimensionais no ambiente escolar. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoético educador-educando; o sinergismo associa-

ções de ideias–cosmovisão; o sinergismo líder-liderado; o sinergismo paracérebro-cérebro. 

Principiologia: a demonstração prática do princípio da descrença (PD) sustentado pelo 

docente em sala de aula; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todas as consciênci-

as; o princípio da imparcialidade; o princípio do exemplarismo; o princípio cosmoético de res-

peitar os limites conscienciais; o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias 

aos autodesempenhos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) pautando os limites interassistenci-

ais do não acumpliciamento; o código grupal de Cosmoética (CGC) instituindo mecanismos pro-

filáticos para impedir o nivelamento consciencial por baixo; os códigos de linguagem. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria da recuperação de cons; a teoria do con-

traponto interdimensional; a teoria do fato e parafato; a teoria do conhecimento cientifico orga-

nizado; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: as técnicas de desenvolvimento do autoparapsiquismo; a técnica da diferen-

ciação pensênica; a técnica da higidez pensênica; a técnica de autexposição; a técnica de con-

frontar conceitos opostos; as técnicas de assim e desassim; a técnica da aquisição do senso uni-

versalista. 

Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística; o voluntariado tarístico propa-

gando neoconteúdos evolutivos; o paravoluntariado assistencial em tempo integral; o paravolun-

tariado da reurbanização extrafísica da Terra. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; 

o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autoproe-

xologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Grupo-

carmologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório da vida cotidi-

ana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colé-

gio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

ética; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do exemplarismo; o efeito da conexão pensênica entre 

conscins e consciexes; os efeitos do holopensene megafraterno; o efeito da higidez pensênica per-

mitindo a atuação dos amparadores; os efeitos reformuladores pensênicos da apreensão de neo-

conteúdos. 

Neossinapsologia: a falta de neossinapses sustentando holopensenes anacrônicos; a cri-

ação de neossinapses suprimindo a conservação de holopensenes estagnadores. 

Ciclologia: o ciclo autopesquisa-autodiagnóstico-autoconhecimento; o ciclo retroconte-

údo-neoconteúdo; o ciclo pesquisístico absorção-avaliação-transferência-revisão de neoconte-

údos. 
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Enumerologia: o conhecimento científico; o conhecimento didático; o conhecimento do 

processo ensino-aprendizagem; o autoconhecimento; o conhecimento evolutivo; o conhecimento 

interassistencial; o conhecimento da multidimensionalidade. 

Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio autodiscernimento-he-

terodiscernimento; o binômio posicionamento íntimo–pronunciamento público; o binômio admi-

ração-discordância. 

Interaciologia: a interação dominador-dominado; a interação docente-discente; a inte-

ração desbravador do caminho–mantenedor do trabalho; a interação posicionamento-esclareci-

mento; a interação realidade-–pararrealidades; a interação estímulo-resposta. 

Crescendologia: o crescendo interassistencial consciência esclarecida–consciência es-

clarecedora; o crescendo inteligente tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-empatia-esclarecimento; o tri-

nômio interesse-objetivo-evolução; o trinômio erro-correções-acertos. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-oralidade-produção-escrita-registro cientí-

ficos. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin amparadora–consciex assediadora; o anta-

gonismo autexposição / autoprivacidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da rotina dinâmica da tares expositiva. 

Politicologia: a democracia pura; a debatocracia; a assistenciocracia; a argumentocracia; 

a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da automordaça; a lei da ação e reação; a lei da empatia; a lei do mai-

or esforço aplicada à criação de empatia em prol do assistido. 

Filiologia: a comunicofilia; a intelectofilia; a enciclopediofilia; a assistenciofilia; a con-

viviofilia; a grupocarmofilia; a policarmofilia. 

Fobiologia: a fobia à autexposição; a atuação da criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do estrangeiro 

(SEST); a síndrome da mediocrização; a síndrome da “Maria vai com as outras”; a síndrome de 

Gabriela. 

Mitologia: a mitocrítica; desmitificação de o educador saber mais em relação ao educan-

do; o mito da superioridade intelectual; a mitoclastia inerente à condição do ser desperto; a queda 

dos mitos multimilenares por meio da autopesquisa. 

Holotecologia: a pedagogoteca; a metodoteca; a experimentoteca; a sinaleticoteca; a ar-

gumentoteca; a discernimentoteca; a ludicoteca; a educacioteca; a brinquedoteca; a energeticote-

ca; a evolucioteca; a consciencioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Taristicologia; a Comunicologia; a Convi-

viologia; a Discernimentologia; a Autoconscienciologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticolo-

gia; a Autocriteriologia; a Mentalsomatologia; a Autocriticologia; a Autocoerenciologia; a Inten-

cionologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Lucidologia; a Teaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a pessoa superatenta; a conscin pro-

jetada; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o docente; o discente; o parapedagogo; o semperaprendente; o reeduca-

dor; o assistido; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o epicon lúcido; o ofiexista;  

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o ver-

betólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o homem de ação. 
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Femininologia: a docente; a discente; a parapedagoga; a semperaprendente; a reeduca-

dora; a assistida; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista 

consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista;  

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a ver-

betóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapaedagogicus; o Homo sapiens attentus; o Homo 

sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sa-

piens teaticus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens desasse-

diator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens assistentialis; 

o Homo sapiens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: magistério lúcido básico = aquele com experiências do paradigma carte-

siano newtoniano; magistério lúcido avançado = aquele com teática quanto ao paradigma consci-

encial, exemplarista, ortopensênico e cosmovisiológico. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da evolução consciencial; a cultura conscienciológi-

ca reeducativa em implantação no planeta Terra. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

4 tipos de educadores no contexto do magistério: 

1.  Educador lúcido: atua na condição de amparador de conscins e de consciexes, por 

meio da teática, esclarecendo e contribuindo para auto e heterorrecins, ao modo de minipeça no 

Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, com foco na interassistencialidade evolutiva 

cosmoética. 

2.  Educador mediador: contribui para o educando criar novas conexões pedagógicas. 

3.  Professor tecnicista: repete o conteúdo com o objetivo de mão de obra para suprir  

a demanda industrial e tecnológica. 

4.  Professor tradicional: transmite o conteúdo na condição de detentor do conheci-

mento. 

 

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 magistério lúcido, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

05.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

09.  Educação  traforista:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

10.  Educador  consciencial  do  infante:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Estudante  perfeccionista:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 
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13.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Reeducação  evolutiva  na  infância:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

15.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

O  MAGISTÉRIO  LÚCIDO,  QUANDO  AVANÇADO,  SE  PAUTA  

NA  VIVÊNCIA  COSMOÉTICA,  INTERASSISTENCIAL  E  PA-
RAPSÍQUICA,  EXIGINDO  POSTURA  AUTEXEMPLARISTA   
DO  EDUCADOR  DEDICADO  ÀS  RECINS  NECESSÁRIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a força do autexemplarismo na inte-

ração educador-educando? Quais empreendimentos tem sustentado em prol da qualificação do 

magistério lúcido? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Escritores da Liberdade. Título Original: Freedom Writers. País: EUA. Data: 2007. Duração: 122 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). 

Direção: Richard Lagravenese. Elenco: Hilary Swank; Patrick Dempsey; Imelda Stanton; Pat Carroll; David Goldsmith; 
Kristin Herrera; Vanetta Smith; Jacklyn Ngan; Sergio Montalvo; Jason Finn; Deance Wyatt; & John Benjamin Hickey. 

Produção: Danny DeVito; Michael Shamberg; & Stacey Sher. Produção Executiva: Hilary Swank. Desenho de Produ-

ção: Laurence Bennett. Direção de Arte & Roteiro: Richard Lagravenese, com base na obra de Erin Gruwell. Fotogra-

fia: Jim Denault. Música: Mark Isham. Montagem: David Moritz. Cenografia: Mike Malone. Figurino: Cindy Evans. 

Efeitos Especiais: Engine Room; Lola Visual Effects; & Pacific Title and Art Studio. Sinopse: Jovem professora, Erin 

Gruwell (Hilary Swank), vai trabalhar em escola da periferia, de ensino deficiente, violência, tensão racial e alunos ado-
lescentes refratários e agressivos. Disposta a fazer a diferença na vida dos alunos, Erin estimula os estudantes a lerem li-

vros tais como o Diário de Anne Frank, trabalhando valores como a tolerância, a disciplina e a cooperação. Sugere então 

aos alunos para escreverem os próprios diários, reconstruindo,  as próprias vidas e reperspectivando o futuro. 
2.  Nenhum a Menos. Título Original: Yi ge Dou bu Neng Shao. País: China. Data: 1999. Duração: 106 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura):  Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). 

Direção: Yimou Zhang. Elenco: Wei Minzhi; Zhang Huike, Zhenda Tian; Enman Gao; Zhimei Sun; Yuying Feng;  

& Fanfan Li. Sinopse: Quando o professor da escola primária de uma pequena aldeia rural em Shuiquan se afasta do tra-

balho por 1 mês, o substitui o Wei (Wei Minzhi), tímida jovem de 13 anos sem experiência alguma na arte de lecionar. Ela 

recebe a restrita ordem de manter todos os alunos na escola e não deixar nenhum partir. Fará de tudo para cumprir o plano, 
quando o pequeno Zhang (Zhang Huike) é obrigado a deixar a aldeia e ir para cidade a fim de arrumar trabalho. Contando 

com o apoio dos alunos, a determinada professora vai a pé atrás do aluno perdido e não vai desistir até trazê-lo de volta. 
3.  Somos Todos Diferentes ou Como Estrelas na Terra. Título Original: Taare Zameen Par. País: Indiano. 

Data: 2007. Duração: 165 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: 

Português; & Inglês (em DVD). Direção: Aamir Khan; & Amole Gupte. Elenco: Darsheel Safary; Aamir Khan; Tanay 
Chheda; Sachet Engineer; & Tesca Chopra. Sinopse: O filme conta a história de criança com dislexia custando a ser com-

preendida. Ishaan Awasthi, de 9 anos, já repetiu 1 vez o terceiro período e corre o risco de repetir de novo. As letras dan-

çam à frente dela e não consegue acompanhar as aulas nem focar a atenção. O pai penseniza apenas na falta de disciplina  
e trata Ishaan com rudez e insensibilidade. Após serem chamados na escola para falar com a diretora, o pai do garoto deci-

de levá-lo para internato, sem a opinião da mãe. Tal atitude só faz regredir em Ishaan a vontade de aprender e de ser crian-

ça. Ele entra em depressão, sentindo falta da mãe, do irmão mais velho, da vida. Filosofia do internato é a de disciplinar 
cavalos selvagens. Inesperadamente, 1 professor substituto de artes entra em cena e logo percebe algo de errado sobre 

Ishaan. Não demora no diagnóstico de dislexia, põe em prática o plano de resgatar o garoto perdido na vontade de viver. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
1.228, 1.235 e 1.434. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 109 a 114. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A magistratura é a atividade do juiz, na qualidade de membro do Poder Ju-

diciário, agente público imparcial, com função de arbitrar conflitos mediante solicitação dos inte-

ressados, visando a pacificação, segundo as normas do Direito, cuja solução vincula as conscins 

envolvidas.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra magistratura deriva do idioma Latim, magistratus, “magistratura; 

cargo; emprego; função; dignidade de magistrado”. Surgiu no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Judicatura. 2.  Atividade judicante. 3.  Exercício do cargo de juiz; 

função do juiz. 4.  Função do magistrado. 

Neologia. As duas expressões compostas magistratura egoica e magistratura interassis-

tencial são neologismos técnicos da Direitologia. 

Antonimologia: 1.  Paramagistratura. 2.  Advocacia de Estado; advocacia privada.  

3.  Ministério Público. 4.  Polícia. 5.  Arbitragem privada; arbitragem desportiva. 6.  Ouvidoria.  

7.  Justiça Canônica.  

Estrangeirismologia: o juiz utilizando a toga full time; o guardião do due process of 

law; o julgamento in dubio pro reo; a repulsa ao venire contra factum proprium; o accertamento 

dos litígios; o apego ao dura lex, sed lex; a advertência do summum jus, summa injuria; o juicio 

de amparo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às finalidades, limitações e possibilidades do exercício da função pública. 

Coloquiologia: a juizite; a expressão cada cabeça, uma sentença.  

Ortopensatologia: – “Juiz. A profissão do juiz está entre as mais difíceis de serem 

exercidas: ele aprendeu e deve exercer, na maioria dos casos judiciais, a função de não perdoar”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da magistratura; a coexistência de holopensenes antagôni-

cos no Sistema Judiciário; o holopensene do poder; o holopensene do conflito, normalmente car-

regado no sen; a pressão holopensênica do ambiente conflituoso; os contrapensenes; a contrapen-

senidade; a pensenidade da manipulação; os patopensenes; a patopensenidade; os belicopensenes; 

a belicopensenidade; a pensenidade justiceira; a pensenidade jurídica; a fôrma holopensênica da 

magistratura; a pensenização pessoal do magistrado e os prejulgamentos; a discriminação pensê-

nica; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene interassistencial; a pensenidade fraterna; 

a pensenidade pacifista; a pensenidade cosmoética enquanto meta; a necessidade de higidez pen-

sênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a opção de não ser agente de sustentação pensê-

nica da conflituosidade. 

 

Fatologia: a magistratura; o poder de julgar; a necessidade de intervenção estatal no ar-

bitramento dos conflitos no atual estágio da Socin; a escolha pela magistratura; o recrutamento  

e seleção dos magistrados; a formação dos juízes para o exercício da função; a carreira; a neutrali-

dade impossível do juiz; a pré-compreensão de mundo do magistrado; os minibolsões corporati-

vos; as autocorrupções; a autoconflitividade; a projeção da sombra do juiz nas partes; as prerroga-

tivas para proteger o exercício do cargo e não para benefício pessoal do magistrado; o exercício 

do poder; as disputas de poder dos juízes entre si e entre juízes, partes e advogados; os conflitos 

de egos; o chamamento do juiz para ser aliado da parte; os acordos psicológicos do juiz com as 

partes; o controle sobre aspectos da vida do outro; o desconforto quando o comportamento das 

pessoas e o desenrolar dos fatos divergem do esperado; os riscos do exercício da função; as inti-
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midações; os atentados à integridade física dos magistrados; o simbolismo do ritual judiciário;  

o tempo do processo; o desapego aos apriorismos; a capacidade de olhar para o argumento do ou-

tro, sem necessidade de concordar com ele; o sobrepairamento e a imperturbabilidade enquanto 

meta; a maturidade necessária para aceitar os limites legais; as possibilidades da função; a capaci-

dade de aceitar e lidar com situações iníquas; a autoconsciência da falta de visão de conjunto;  

a verdade formal, enquanto resultado do diálogo das partes no processo; o corte da realidade tra-

zido para discussão; o ato de recontar fato pretérito; o juiz analisando versões em vez de fatos;  

a análise das provas; as limitações cognitivas do magistrado; o erro judiciário enquanto possibili-

dade inerente ao processo; os modelos de constatação da prova definindo o grau aceitável de risco 

de erro; as falsas memórias das partes e testemunhas; a manipulação das versões pelas partes  

e advogados; a omissão de fatos relevantes; a ocultação ou adulteração deliberada de documentos; 

a impossibilidade de utilizar o autoparapsiquismo para fundamentar decisões; a importância de 

contato pessoal com as partes; a justiça enquanto valor relativo, dependente das idealizações de 

certo e errado; as expectativas depositadas pelas partes na figura do juiz; o arquétipo do pai; a co-

brança incessante; a projeção das frustrações dos envolvidos no processo na pessoa do magistra-

do; a confusão entre justiça e vingança; a decisão judicial enquanto ato de vontade; a responsabi-

lidade política do magistrado; o solipsismo judicial; a necessidade de fazer escolhas no arbitra-

mento dos conflitos; a decisão mais coerente possível ante a realidade intrafísica atual; as automi-

meses existenciais; a postura de resolver e / ou amenizar conflitos em vez de criá-los e / ou fo-

mentá-los; a sensação de impotência; a sensação de impunidade; o valor da punição simbólica;  

a relação do juiz e das partes com o conflito; o destinatário real do processo; a decisão judicial in-

fluenciando no destino alheio; a busca por acordo a qualquer custo, de modo precipitado, para en-

cerrar o processo; as oportunidades reconciliatórias, liberadoras e / ou evolutivas; as oportunida-

des evolutivas proporcionadas pelo exercício da função; as reciclagens dos traços relacionados ao 

poder; a espiral evolutiva proporcionando checagem das reciclagens pessoais do magistrado.  

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo apontando para os conflitos subliminares; a per-

cepção do padrão energético dos envolvidos no conflito; a percepção do campo energético na sala 

de audiências; a assimilação das energias conscienciais (ECs) dos advogados, a distância, medi-

ante leitura das manifestações no processo; a assimilação das energias conscienciais dos envolvi-

dos no conflito; as interrelações presenciais; a instalação de campo energético favorável à interas-

sistência na sala de audiências; as assimilações simpáticas (assins); as iscagens inconscientes;  

o encapsulamento parassanitário defensivo do magistrado; a importância das desassimilações 

simpáticas (desassins); a evocação e a percepção de consciexes no ambiente da audiência; a per-

cepção do amparo extrafísico de função; as intuições e os insights extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das pessoas envolvidas no conflito buscando solução sa-

tisfatória para todos; o sinergismo raciocínio motivado–viés de confirmação validando os apri-

orismos do magistrado; o sinergismo idealizações de justiça da Socin–autoidealizações do magis-

trado retroalimentando a postura justiceira. 

Principiologia: o princípio da inércia da jurisdição; o princípio anticosmoético de os 

fins justificarem os meios; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).  

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do magistrado; o código de Ética 

da Magistratura instituído pelo Conselho Nacional de Justiça; o novo código de Processo Civil.  

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da inseparabilidade gru-

pocármica; a teoria da interdependência. 

Tecnologia: a técnica de escutar sem prejulgar; as técnicas de conciliação e de media-

ção; a técnica da comunicação não violenta (CNV); a técnica da escrita paradiplomática; a téc-

nica do pensenograma; a técnica do Conscienciograma; a técnica da diferenciação pensênica;  

a técnica da tábula rasa; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes). 
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Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC); o voluntaria-

do em projetos sociais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Autossinaleti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da 

Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o ambiente do Fó-

rum enquanto laboratório conscienciológico. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Magistrados. 

Efeitologia: o efeito halo do exemplarismo ético-moral do juiz nos subordinados; o efei-

to de vivenciar em ambiente imerso no conflito moldando a pensenidade do magistrado; o efeito 

do exercício do papel de juiz ininterruptamente gerando crise de identidade; os erros judiciários 

enquanto efeito das limitações cognitivas do magistrado e das partes; o efeito do inconsciente do 

magistrado na decisão judicial; o efeito da intencionalidade do juiz no ato de decidir; o efeito da 

imposição do padrão pessoal das energias conscienciais dos advogados nas manifestações do 

processo distorcendo a percepção do conflito pelo magistrado; o efeito de os precedentes pode-

rem funcionar na terceirização da responsabilidade pelas decisões judiciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas por meio da autopesquisa da conduta 

profissional; a aquisição de neossinapses pelo estudo sistemático das verpons consciencioló-

gicas. 

Ciclologia: o ciclo credor-devedor refletindo o ciclo algoz-vítima; o ciclo patológico 

prejulgamento–compromisso com a tese; o ciclo graduação–preparação para o concurso–idea-

lismo no início da carreira–choque de realidade–maturidade do juiz veterano–aposentadoria–os-

tracismo; o ciclo ajuizamento-instrução-decisão-execução-arquivamento. 

Enumerologia: julgar é decidir; julgar é escolher; julgar é aquilatar; julgar é emitir juí-

zo de valor; julgar é sopesar; julgar é arbitrar; julgar é resolver. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autovitimização–doença 

profissional; o binômio juiz-réu; o binômio neutralidade impossível do juiz–imparcialidade im-

prescindível do magistrado; o binômio justiça-vingança. 

Interaciologia: a interação fato-norma; a interação prerrogativas do cargo público– 

–ônus do cargo público. 

Crescendologia: o crescendo postura de querer adaptar a vida à lei–postura de adaptar 

a lei à vida.  

Trinomiologia: o trinômio fato-valor-norma; o trinômio juiz-advogado-réu; o trinômio 

escutar com atenção–ponderar com isenção–decidir o melhor possível; o trinômio falta de com-

preensão do conflito pela parte–despreparo jurídico do advogado–aventura jurídica; o trinômio 

omissão deficitária–intervenção no ponto–estupro evolutivo. 

Polinomiologia: o polinômio heterassédio pela produção de resultados–autassédio pela 

produção de resultados–produção de resultados apenas para resolver o acúmulo de feitos (esta-

tística)–desconhecimento do juiz das consequências das próprias decisões. 

Antagonismologia: o antagonismo julgar / ser julgado; o antagonismo certo / errado;  

o antagonismo justo / injusto. 

Paradoxologia: o paradoxo de as duas partes poderem ter razão; o paradoxo de julgar 

sem julgar; o paradoxo de a racionalidade da fundamentação jurídica explicar o processo in-

consciente do ato de decidir; o paradoxo de a solução aparentemente injusta poder ser a mais 

assistencial possível; o paradoxo de a decisão maternalista desrespeitar o paradireito de o outro 

poder aprender errando; o paradoxo de a absolvição justa do acusado poder gerar sensação de 

impunidade; o paradoxo da alegada falta de confiança na magistratura e aumento contínuo da 

busca pelo Poder Judiciário para resolver problemas. 

Politicologia: a juristocracia; a autocracia; a tirania; a democracia. 

Legislogia: a lei da economia de males; a Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN); as 

leis intrafísicas; a lei de causa e efeito; a lei de talião; a tentativa de imposição da lei da mor-

daça.  

Filiologia: a leiturofilia; a intelectofilia; a culturofilia; a assistenciofilia. 
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Fobiologia: a decidofobia; a errofobia; a heterocriticofobia; o medo de cometer injusti-

ças; o medo de encarar processos complicados; o medo de assumir a responsabilidade pelas pró-

prias decisões. 

Sindromologia: a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome do justiceiro; a sín-

drome da dominação; a síndrome da pressa; a síndrome do pânico; a síndrome de burnout; a sín-

drome do ostracismo. 

Maniologia: a megalomania; a mania de achar-se o dono da verdade; a mania pretensio-

sa de ser o carpinteiro do universo; a mania de perfeição; a mania do “cumpra-se”. 

Mitologia: o mito do salvador da pátria, reforçando a crença de o juiz poder resolver to-

dos os problemas do mundo. 

Holotecologia: a juridicoteca; a intelectoteca; a argumentoteca; a conflitoteca; a pacifi-

coteca; a cosmoeticoteca; a paradireitoteca. 

Interdisciplinologia: a Direitologia; a Juizologia; a Psicologia; a Filosofia; a Sociologia; 

a Administraciologia; a Intrafisicologia; a Conflitologia; a Interprisiologia; a Conviviologia; a Pa-

rapercepciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o corpo de juízes; o tribunal; as turmas julgadoras; a consréu; a consbel;  

a isca humana inconsciente; a conscin assediadora; a conscin amparadora; a consciex amparadora 

de função; a conscin tenepessista. 

 

Masculinologia: o magistrado; o juiz na condição de funcionário público profissional do 

Direito; o réu interior; o juiz de direito; o juiz do trabalho; o juiz federal; o juiz militar; o juiz elei-

toral; o juiz leigo; o desembargador; o ministro; o juiz antiprofissional; o juiz justiceiro; o juiz he-

rói; o juiz controlador; o juiz consequencialista; o juiz profissional; o juiz responsável; o juiz fra-

terno; o juiz conciliador; o juiz interassistencial.  

 

Femininologia: a magistrada; a juíza na condição de funcionária pública profissional do 

Direito; a ré interior; a juíza de direito; a juíza do trabalho; a juíza federal; a juíza militar; a juíza 

eleitoral; a juíza leiga; a desembargadora; a ministra; a juíza antiprofissional; a juíza justiceira;  

a juíza heroína; a juíza controladora; a juíza consequencialista; a juíza profissional; a juíza res-

ponsável; a juíza fraterna; a juíza conciliadora; a juíza interassistencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens juridicus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapi-

ens pacificus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens interas-

sistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: magistratura egoica = o exercício da função pública com foco preponde-

rante nos interesses pessoais; magistratura interassistencial = o exercício da função pública com 

foco preponderante na pacificação efetiva dos conflitos. 

 

Culturologia: a cultura da judicialização dos conflitos; a cultura de transferir a respon-

sabilidade pelas decisões a terceiros; a tentativa de instalar a cultura da autocomposição; a resis-

tência à cultura da pacificação e da recomposição. 

 

Zeitgeist. O Direito é realidade cultural, situada no tempo e no espaço, a serviço das ne-

cessidades da Socin. 

Litigiosidade. O Brasil, país de 206 milhões de habitantes, com 1 milhão de advogados 

e 74 milhões de processos em andamento, dispõe de 17.338 juízes em atividade e 5.085 cargos de 

juiz vagos (Ano-base: 2016). 
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Limitações. O juiz atende a demanda real da sociedade real, e não a demanda idealizada 

de sociedade ideal. A pena do Juiz não é o raio de Zeus. O Sistema Judiciário não tem condições 

de cumprir a promessa de resolver todos os problemas da Socin.  

 

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 magistratura, indicados para a expansão das abordagens 

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

01. Agente  de  sustentação  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02. Autopensenidade  monárquica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03. Flexibilidade  cosmoética:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

04. Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05. Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

06. Interprisão  grupocármica:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

07. Intraconsciencialidade  parajurídica:  Paradireitologia;  Homeostático. 

08. Medida  justa:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09. Paradoxo  patológico  da  vingança:  Assediologia;  Nosográfico. 

10.  Paramagistraturologia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

11.  Poder:  Politicologia;  Neutro. 

12.  Poder  Judiciário:  Direitologia;  Neutro. 

13.  Postura  antipunitiva:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Servidor  público:  Administrativologia;  Neutro. 

 

O  EXERCÍCIO  DA  MAGISTRATURA,  ATIVIDADE  COMPLE-
XA,  SUJEITA  A  ERROS  E  ACERTOS,  ENSEJA  OPORTUNI-
DADES  INTERASSISTENCIAIS  E  APRENDIZADO  EVOLUTI-
VO  AO  JUÍZ  LÚCIDO  DAS  AUTORRESPONSABILIDADES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a atividade da magistratura? Quais 

expectativas deposita em tal função?  

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Doze Homens e uma Sentença. Título original: Twelve Angry Men. País: EUA. Data: 1957. Duração: 96 
min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: P&B. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português. 

Direção: Sidney Lumet. Elenco: Henry Fonda; Lee J. Cobb; Ed Begley; E.G. Marshall; Jack Warden; Martin Balsam; 

John Fiedler; Jack Klugman; Edward Binns; Joseph Sweeney; George Voskovec; & Robert Webber. Produção: Henry 
Fonda; & Reginald Rose. Roteiro: Reginald Rose. Companhia: Twenthieth Century Fox Home Entertainment, LLC. 

Distribuição: Fox/MGM. Sinopse: Jovem é condenado por assassinato do próprio pai e a decisão sobre liberdade ou pena 

de morte só poderá ser aplicada tendo veredito unânime dos 12 jurados. Apenas 1 dos 12 jurados não está convencido da 

culpabilidade do réu. A perspicácia na análise lógica dos dados apresentados e a condução reflexiva dos fatos poderão ser 

decisivas no resultado final da sentença. 

2.  Em Nome do Povo Italiano. Título Original: In Nome del Popolo Italiano. País: Itália. Data: 1971. Dura-

ção: 98 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Português. Dire-

ção: Dino Risi. Elenco: Ugo Tognazzi; Vittorio Gassman; & Yvonne Furneaux. Roteiro: Agenore Incrocci Furio Scar-

pelli. Companhia: Studiocanal. Distribuição: NOS Lusomundo Audiovisuais S.A. (DVD). Sinopse: Mariano Bonifazi 
(Ugo Tognazzi) juiz italiano de esquerda, honesto, mas inflexível, quando conduz a investigação do assassinato de certa 

jovem, começa a suspeitar estar Lorenzo Santenocito (Vittorio Gassman), famoso empresário, ligado ao caso. Direciona 

então a investigação de modo a destruir o álibi de Lorenzo, bilionário, prevaricador, sem preconceitos e bom vivã de pas-
sado fascista, o qual acredita ter sido caso da mulher assassinada. 

3.  O Juiz. Título Original: The Judge. País: EUA. Data: 2014. Duração: 141 min. Gênero: Drama. Idade 
(censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: David Dobkin. Elenco: 
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Robert Downey Jr.; Robert Duvall; Vera Farmiga; Billy Bob Thornton; Vincent D'Onofrio; Jeremy Strong; Dax Shepard; 

Leighton Meester; Ken Howard; & Emma Tremblay. Produção: David Dobkin; Susan Downey; & David Gambino. Pro-

dução Executiva: Bruce Berman; Robert Downey Jr.; & Herb Gains. Roteiro: Nick Schenk; & Bill Dubuque. Músi-

ca:Thomas Newman. Cinematografia: Janusz Kaminski. Edição: Mark Livolsi. Companhias: Big Kid Pictures; & Te-

am Downey. Distribuidora: Warner Bros. Sinopse: Hank Palmer, (Robert Downey Jr.) advogado de sucesso, após muito 

anos longe da família, retorna à cidade onde cresceu para o velório da mãe. O pai (Robert Duvall), juiz da cidade, sofre de 
Alzheimer, sendo apontado pela polícia como principal suspeito da morte do homem a quem condenou há vinte anos. 

 

Bibliografia  Específica: 
 

01.  Bernardi, Roseméri Simon; Síndrome do Justiceiro; Artigo; Anais do I Simpósio de Autoconscienciotera-

pia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28-10.07; 1 E-mail; 13 enus.; 1 minicurrículo; 5 filmes; 16 refs.; 4 webgrafias; Associação In-
ternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR, Outubro, 2007; páginas 25 a 39. 

02.  Bötcher, Carlos Alexandre; História da Magistratura: O Pretor no Direito Romano; 240p.; LCTE; São 
Paulo; 2011; páginas 20 a 26. 

03.  Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Conscien-

tia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 1; 27 enus.; 1 tab.; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 92 a 104. 

04.  Prado, Geraldo; Martins, Rui Cunha; & Carvalho, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de; Estado de Di-

reito e Decisão Jurídica: As Dimensões não Jurídicados do Ato de Julgar, in Decisão Judicial: A Cultura Jurídica 
Brasileira na Transição para a Democracia; Monografias Jurídicas; 100 p.; 3 caps.; 3 fotos; 3 microbiografias; 23 x 16 

cm; br.; Marcial Pons / Ediciones Jurídicas y Sociales; Madri; Espanha; 2012; páginas 88 a 98.  

05.  Garapon, Antoine; Bem Julgar: Ensaio sobre o Ritual Judiciário; Resenha virtual; trad. Pedro Felipe 
Henriques; 21 x 14 cm; br.; br.; Instituto Piaget; Lisboa; Portugal; 1997; páginas 48 a 56. 

06.  Joule, Robert-Vincent; & Beauvois, Jean-León; Como Manipular Pessoas: Para uso Exclusivo de Pes-

soas de Bem; pref. Madame O.; trad. Marly Peres; 340 p.; 21 x 14 cm; br.; Novo Conceito; Riberão Preto, SP; 2010; pá-
ginas 1 a 320. 

07.  Knijnik, Danilo; A Prova nos Juízos Cível, Penal e Tributário; VIII + 218 p.; 4 caps.; 21 x 14 cm; br.; 

Forense; Rio de Janeiro; RJ; 2007; páginas 1 a 210. 
08.  Mlodinow, Leonard; Subliminar: Como o Inconsciente influencia nossas Vidas (How your Unconscious 

Mind Rules your Behaviour); trad. Claudio Carina; 304 p.; 23 x 16 cm; br.; Zahar; Rio de Janeiro; 2013; páginas 1 a 300. 

09.  Nalini, José Renato; A Rebelião da Toga; int. José Renato Nalini; pref. Ricardo 09.  Lewandowski; 384 ; 
3ª Ed. rev. e aum.; 23 x 16 cm; Millennium; Campinas, São Paulo, SP; 2015; páginas 1 a 380. 

10.  Nichols, Sallie; Jung e o Tarô: Uma Jornada Arquetípica; 376 p.; 16ª reimp.; 21 x 14 cm; br.; Cultrix; 

São Paulo; SP; 2014; páginas 1 a 370. 
11.  Prado, Lídia Reis de Almeida; O Juiz e a Emoção; int. José Renato Nalini; 312 p.; 21 x 14 cm ; br.;  

4ª Ed.; Millenium; Campinas, SP; 2008; páginas 1 a 300.  

12.  Reis, Érika Figueiredo; Justiça e Espírito de Vingança: O que se quer quando se pede por Justiça?  

e o Ressentimento do Homem Atual; Tese; Orientadora Cecília Maria Bouças Coimbra;  212 p.; 3 caps.; 1 microbiogra-

fia; 10 enus.; br.; Juruá; Curitiba, PR; 2013; páginas 1 a 200. 

13.  Stédile, Eliane; & Lückmann, Mariangela; Agente de Sustentação Pensênica; Artigo; Conscienciologia 
Aplicada; Revista; Bianual; Ano 12; N. 9; Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); Domin-

gos Martins, ES; 2012; páginas 22 a 34. 

14.  Idem, Diferenciação Pensênica; Artigo; Conscienciologia Aplicada; Revista; Bianual; Ano 12; N. 9; As-
sociação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); Domingos Martins, ES; 2012; páginas 4 a 21. 

15.  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 

939. 

 

Webgrafia  Específica: 
 
1.  Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Justiça em Números 2016: Ano-base 2015; PDF; revisão Equipe do 

DPJ; apres. Cármem Lúcia Antunes Rocha; 404 p.; 11 seções; 9 caps.; 12 anexos; 19 diagramas; 10 fórmulas; 616 gráfs.; 

27 ilus.; 20 mapas;3 tabs.; Brasília, DF; 2016; disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f-
46be3dbbff344931a933579915488.pdf>; acesso em: 20.12.16; 16h. 

2.  Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Quadro de Advogados; Conselho Federal; Brasília, DF; disponí-

vel em: <http://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroadvogados>; acesso em 20.12.16; 17h. 
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M A G N A N I M I D A D E  
( A U T O M A G N A N I M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A magnanimidade é a qualidade ou propriedade de quem exemplifica  

a condição de magnânimo com generosidade, bondade, grandeza interior e nobreza de caráter. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra magnanimidade vem do idioma Latim, magnanimitas, “grandeza 

de alma; nobreza de caráter”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Longanimidade. 02.  Nobreza de sentimentos. 03.  Grandeza moral. 

04.  Benevolência; benignidade. 05.  Solidariedade. 06.  Altruísmo. 07.  Senso da Para-Humani-

dade. 08.  Autabnegação. 09.  Autorrenúncia cosmoética. 10.  Megalucidez; megatrafor. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo magnanimi-

dade: Automagnanimologia; Heteromagnanimologia; magnânima; magnânimo; Magnanimolo-

gia; paramagnanimidade; pseudomagnanimidade. 

Neologia. As duas expressões compostas magnanimidade humana e magnanimidade ex-

trafísica são neologismos técnicos da Automagnanimologia. 

Antonimologia: 01.  Baixeza de sentimentos. 02.  Pequenez moral. 03.  Mesquinhez 

pessoal. 04.  Malevolência; malignidade. 05.  Egoísmo. 06.  Egolatria. 07.  Implacabilidade.  

08.  Desviologia.  09.  Autocomplacência. 10.  Megatrafar; minilucidez. 

Estrangeirismologia: a conscin large; o glamour. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à autocognoscência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade. 

 

Fatologia: a magnanimidade; o caráter magnânimo; o perfil da magnanimidade pessoal; 

a magnanimidade vivenciada; a magnanimidade como sendo o perdão completo; os resgates dos 

cons magnos; o trafor pessoal; a oblatividade; a consciência ética; a magnitude moral; a norma de 

conduta; a Megaetologia; a magnanimidade do doador de sangue; a magnanimidade do voluntário 

cosmoético; a relevalidade das ofensas; a promoção da concórdia; a proteção aos mais fracos;  

a presença catalítica; a pseudomagnanimidade do assistencialismo lavador de cérebros; o falso 

consolo lavador de cérebros da religião; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aura de saúde; as 

conexões sinérgicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Voluntariologia: os voluntários da Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evolucio-

logia. 

Enumerologia: os autopensenes e / ou conhecimentos magnos; os extracons e / ou ad-

cons magnos; as autoprioridades e / ou objetivos magnos; as autodecisões e / ou autenfrentamen-

tos magnos; os neoempreendimentos e / ou tares magnas; as gestações e / ou frutos magnos; os 

fatos e / ou parafatos magnos. 
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo cons magnos / cons magros; o antagonismo lei de 

talião / ética da magnanimidade. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a sociofilia. 

Holotecologia: a pacificoteca; a superlativoteca; a convivioteca; a comunicoteca;  

a conscienciometroteca; a interassistencioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Automagnanimologia; a Holomaturologia; a Traforologia; a Au-

tocosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia; a Conscienciometrologia; a Convivio-

logia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa honrada; a personalidade íntegra; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o bom camarada; o voluntário conscienciológico. 

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens hu-

manus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: magnanimidade humana = a qualidade da conscin lúcida, no caso, supos-

tamente intermissivista e cognopolita; magnanimidade extrafísica = a qualidade da consciex lúci-

da, no caso, supostamente parafraterna e amparadora. 

 

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 magnanimidade, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 
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03.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOMAGNANIMIDADE  É  O  APANÁGIO  NATURAL  DAS  

CONSCIÊNCIAS  LÚCIDAS  A  PARTIR  DA  MEGACONDIÇÃO   
DA  DESPERTICIDADE  INTERASSISTENCIAL,  CONQUISTA- 
DA  ATRAVÉS  DAS  TAREFAS  DA  TENEPES  E  DA  OFIEX. 

 

Questionologia. Qual o espaço e a grandeza da magnanimidade permitidos por você nas 

próprias manifestações pensênicas? A magnanimidade tem aumentado, em você, nesta vida hu-

mana? 
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M A G N A N I M O L O G I A  
( S E R E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Magnanimologia é a Ciência aplicada às pesquisas ou estudos específi-

cos, sistemáticos, técnicos e teáticos da qualidade, condição, estado ou caráter da magnanimidade 

evolutivamente adquirida pelo princípio consciencial, consciex, conscin, homem, mulher, na con-

vivialidade inevitável nas dimensões extrafísicas ou comunexes evoluídas e nos holopensenes dos 

seres humanos mais lúcidos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo magnanimidade vem do idioma Latim, magnanimitas, “grandeza 

de alma; nobreza de caráter”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia procede do 

idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Ciência da magnanimidade. 02.  Megaciência da bondade. 03.  Ge-

nerosologia. 04.  Benignologia. 05.  Longanimologia. 06.  Altruismologia.  07.  Autabnegaciolo-

gia. 08.  Ciência dos Serenões. 09.  Megatraforologia. 10.  Serenologia. 

Neologia. O vocábulo Magnanimologia e as duas expressões compostas Magnanimolo-

gia Elementar e Magnanimologia Superior são neologismos técnicos da Serenologia. 

Antonimologia: 01.  Egoismologia. 02.  Desviologia. 03.  Enganologia. 04.  Megatrafa-

rologia. 05.  Misantropismo. 06.  Antropofobismo. 07.  Autopatologia. 08.  Desassistenciologia. 

09.  Desumanidade. 10.  Criminologia. 

Estrangeirismologia: a conscin large. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodis-

cernimento quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Serenologia 

é Magnanimologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade. 

 

Fatologia: a magnanimidade vivenciada; a Megaciência da bondade; a satisfação bené-

vola; o abertismo consciencial; o humanitarismo; o Universalismo; a filantropia; o pacifismo;  

a carreira humanitária; a megagescon da fraternidade; o cosmoeticograma pessoal; a reconcilia-

ção; a interassistencialidade; a autabnegação; a busca da vivência da tarefa do esclarecimento 

(tares); a inteligência evolutiva; a magnitude da consciência cosmoética; a objeção de consciência 

cosmoética; a omissuper sadia; a descentralização do ego; o estudo do voluntariado consciencio-

lógico; a ONG do bem; a Assistenciologia Domiciliar, Pública, Social e Judiciária; o paradireito 

da Holofilosofia. 

 

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

riado; a sinalética energética, parapsíquica, interassistencial, pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Voluntariologia: a razão social da Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio enciclopedismo-pan-

cognição. 
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Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio energia-simpatia- 

-alegria; o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio Cogniciologia-Autocogni-

ciologia-Paracogniciologia; o trinômio eumatia-apreensibilidade-compreensibilidade; o trinô-

mio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio primener-eudemonia-eu-

timia. 

Antagonismologia: o antagonismo Magnanimologia / ditadura; o antagonismo Magna-

nimologia / belicismo. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a sociofilia. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Magnanimologia; a Benignologia; a Traforologia; a Serenologia; 

a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Autocosmoeticologia; a Interassis-

tenciologia; a Ofiexologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

ta; o ser interassistencial; a semiconsciex; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Inte-

rassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sa-

piens benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens sacrificator; o Homo sapiens para-

perceptivus; o Homo sapiens paradireitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Magnanimologia Elementar = a Ciência da condição da magnanimidade 

humana; Magnanimologia Superior = a Ciência da condição da magnanimidade dos componentes 

do Colégio Invisível dos Serenões. 

 

Culturologia: a cultura da Serenologia. 
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Extremo. No último quartel do Século XX se ouviu, pela primeira vez publicamente, 

nesta dimensão consciencial na Terra, a afirmação da existência da Serenologia, o extremo da 

ambição evolutiva humana. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Magnanimologia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Magnanimidade:  Automagnanimologia;  Homeostático. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  MAGNANIMOLOGIA  OBJETIVA  A  PESQUISA  DE  MEGA-
TRAFOR  ESPECÍFICO  DO  HOMO  SAPIENS  SERENISSIMUS,  

CONTUDO  JÁ  ESBOÇANTE  E  ATIVO  COMO  APANÁGIO  

DOS  GIGANTES  DA  SABEDORIA  DA  HUMANIDADE. 
 

Questionologia. A vivência da estrutura técnica da Magnanimologia faz parte das preo-

cupações do leitor ou leitora? Você admite ser relevante e prioritária tal especialidade da Cons-

cienciologia? 
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M A G N I F I C A Ç Ã O    M E N T A L S O M Á T I C A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A magnificação mentalsomática é a abordagem evolutiva, embasada na Ho-

lofilosofia, capaz de levar às últimas consequências sadias a compreensão das realidades e parar-

realidades da consciência, das energias conscienciais (ECs) e das autovivências cosmoéticas no 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo magnificação vem do idioma Latim, magnificatio, “ação de gabar, 

de exaltar”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo mental procede também do idioma Latim Tar-

dio, mentalis, “do esp rito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do esp rito; intenção; pen-

samento; intelig ncia”. Apareceu no Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, 

somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Magnificação cosmovisiológica. 2.  Filosofia da Tudologia. 3.  Glo-

balização Micro-Macrocosmo. 4.  Meganálise cósmica. 5.  Visão panorâmica do autodiscerni-

mento. 6.  Mundividência polivalente. 

Neologia. As 3 expressões compostas magnificação mentalsomática, minimagnificação 

mentalsomática e megamagnificação mentalsomática são neologismos técnicos da Cosmovisio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Redução monovisiológica. 2.  Monovisão acanhada. 3.  Paroquialis-

mo consciencial. 4.  Filosofia do Materialismo. 5.  Microanálise. 6.  Eletronótica. 7.  Vegetalismo 

consciencial. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o hábito de pensenizar grande; a maxilucidez consciencial; o holopensene 

cósmico; a holopensenidade. 

 

Fatologia: a magnificação mentalsomática; a magnificação mentalsomática em grupo;  

a autopotencialização dos potenciais; o atacadismo consciencial; o maxiabertismo consciencial;  

o generalismo; o poliglotismo; o universalismo; o cosmopolitismo; a holanálise; a omnivisão men-

talsomática; o dicionário cerebral analógico poliglótico; a maxialavancagem da proéxis; a mega-

gescon pessoal; a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); a Cognó-

polis. 

 

Parafatologia: o holocurrículo pessoal; a cosmificação da consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da megassociação de temas. 

Laboratoriologia: o laboratório das retrocognições; o laboratório da Pensenologia. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Maxicosmovisiologia; a Mentalsomatologia;  

a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia; a Autopesquisologia; a Cosmocons-

cienciologia; a Policarmologia; a Holoculturologia; a Antropomaximologia; a Paracerebrologia;  

a Holoparacerebrologia; a Megafocologia; a Pantologia; a Holofilosofia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a conscin poliédrica. 

 

Masculinologia: o magnificador mentalsomático; o tenepessista; o projetor consciente;  

o epicon lúcido; o conscienciólogo; o experimentador; o cosmícola; o cosmovisiologista. 

 

Femininologia: a magnificadora mentalsomática; a tenepessista; a projetora consciente;  

a epicon lúcida; a consciencióloga; a experimentadora; a cosmícola; a cosmovisiologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens parapoliticologus;  

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens magnifica-

tor; o Homo sapiens maxilucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimagnificação mentalsomática = a autovivência primária da tacon in-

terassistencial; megamagnificação mentalsomática = a autovivência da megafraternidade exem-

plificativa de modo espontâneo. 

 

Culturologia: o multiculturalismo. 

 

Técnicas. Sob a ótica da Cosmovisiologia, da magnificação mentalsomática derivam 

múltiplos princípios e técnicas para se viver de modo evolutivo, próprias da Conscienciologia, por 

exemplo, estas 10, listadas na ordem alfabética: 

01.  Cosmoconsciência: a Cosmoconscienciologia. 

02.  Cosmograma: a Cosmanálise. 

03.  Cosmovisão: a Cosmovisiologia. 

04.  Holobiografia: a Holobiografologia. 

05.  Holomaturologia: a Intraconscienciologia. 

06.  Holomemória: a Holomnemônica. 

07.  Holorgasmo: a Sexossomatologia. 

08.  Macrossoma: a Macrossomatologia. 

09.  Megafraternidade: a Cosmoeticologia. 

10.  Ofiex: a Ofiexologia. 

 

Retrocognições. Segundo a Holomnemônica, a magnificação mentalsomática é vivenciada 

pelo retrocognitor atento, seja homem ou mulher, capaz de identificar duas direções antípodas: 

1.  Regressão. A diminuição para o passado-presente. 

2.  Evolução. A magnificação para o presente-futuro. 

 

Redução. Conforme os princípios da Experimentologia, quanto mais a conscin aprofun-

da as retrocognições das próprias vidas humanas, prévias, do passado remoto (Cronêmica), mais 

reconhece, racionalmente, 3 ocorrências redutivas e integradas, aqui dispostas na ordem funcional: 

1.  Acanhamento: o mundo acanhado no qual pensenizava e vivia quanto à Cerebrolo-

gia, à Proxêmica e à Conviviologia. 

2.  Interesses: a diminuição dos próprios interesses mais inteligentes em relação à evolu-

ção consciencial ou à Evoluciologia. 

3.  Companhias: a redução do número das companhias humanas tornando a expressão 

da Humanidade menor no Cosmos mais restringido. 

 

Megafraternidade. Evoluir é crescer nas aspirações da megafraternidade vivida com 

amplitude máxima. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, de 7 especialidades distintas, evidenciando 

relação estreita com a magnificação mentalsomática, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

2.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

4.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

5.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

7.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  SAÍDA  LÚCIDA  DA  TRINCHEIRA  DO  UMBIGÃO  TRAZ  
O  RECONHECIMENTO  DA  EXPANSÃO  DO  GRUPO  EVOLU- 
TIVO  RUMO  AO  COSMOS,  ÀS  MULTIDÕES  GALÁCTICAS  

E  ÀS  DIMENSÕES  CONSCIENCIAIS  AMPLIFICADAS. 
 

Questionologia. Em qual nível você já vivencia a magnificação mentalsomática? A sim-

ples ideia da magnificação mentalsomática traz para você bem-estar ou malestar? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo;  Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;  

5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 315 e 527. 
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M A G N O P R O É X I S  
( MA G N O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A magnoproéxis é a programação existencial da consciência intrafísica ao 

constituir a culminação ou o fecho de etapa evolutiva, passando de determinado estágio para ou-

tro mais avançado, na escala da evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo magno vem do idioma Latim, magnus, “grande; poderoso; ilustre; 

glorioso; solene; venerando; importante; considerável; completo no g nero pr prio”. Apareceu no 

Século XIV. O vocábulo programação deriva também do idioma Latim, programma, “publicação 

por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma  rego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de 

prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Surgiu no Século XX. A palavra 

existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existire, “aparecer; 

nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Sé-

culo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Autoproéxis magna. 2.  Autoproéxis culminante. 

Neologia. O vocábulo magnoproéxis e as duas expressões compostas magnoproéxis au-

tofiexológica e magnoproéxis autodespertológica são neologismos técnicos da Magnoproexo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Incompletismo existencial. 2.  Incompletude proexológica. 3.  Anti-

proéxis. 4.  Inadimplência proexológica. 5.  Inadimplência evolutiva. 6.  Anticompléxis. 

Estrangeirismologia: o Proexarium; o upgrade evolutivo; o momentum; o right timing 

evolutivo; a evitação das tentações do Zeitgeist; o corte da embromation quanto ao tempo; o en-

tendimento pleno da expressão sic transit gloria mundi; a valorização do lifetime; o full time inte-

rassistencial; a major performance evolutiva; o carpe diem. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da evolução proexológica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste 

proéxis insignificante. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproéxis; os genopensenes; a genopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o megafoco autopensênico 

de cada período etário; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a magnoproéxis; a autogestão proexológica; a autoconsciência da conscin lú-

cida quanto à relevância da atual vida intrafísica no arcabouço da própria evolução pessoal; a vida 

humana atual apresentando o valor de 15 vidas intrafísicas prévias; a alavancagem da proéxis;  

a alavancagem do empreendedorismo evolutivo; a alavancagem pessoal policármica; a troca da 

zona de conforto pelo nível de excelência do empreendimento libertário; os neocritérios de ajusta-

mento de precisão evolutiva; a condição da gescon pessoal em pleno desenvolvimento da proéxis; 

a adesão pessoal irrestrita à programação existencial; a cosmovisão clara dos próprios deveres;  

a competência integrada no mandato evolutivo; o avanço cosmoético da proéxis pessoal; a ultra-

passagem do gargalo dos pesados empecilhos da vida intrafísica; o arranque proexológico; a vira-

gem da mesa; a recomposição das interprisões grupocármicas; a atualização ativista das mega-

prioridades assistenciais; o descarte dos autassédios; o estabelecimento do ritmo cadenciado nas 
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autorrealizações; a potencialização da alavancagem proexológica; a autoconfiança nas próprias 

ações evolutivas; a intensificação do rendimento evolutivo; a engrenagem sincronizada e satisfa-

tória do mecanismo de consecução da proéxis; a padronização dos atos proexológicos; a integra-

ção dos esforços pessoais ao grupo evolutivo na maxiproéxis; a autocompreensão profunda da 

aplicação da Escala Evolutiva das Consciências; a passagem do pré-serenão vulgar para a condi-

ção de tenepessista; a transição da condição de tenepessista para epicon lúcido; o período existen-

cial do nível do conscienciólogo para o domínio da autodesperticidade; os neoempreendimentos 

inéditos no planeta Terra; as Empresas Conscienciológicas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os efeitos evolutivos do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático na 

estrutura das manifestações da conscin lúcida intermissivista; a Parafenomenologia magna patro-

cinada por parapreceptoria de ponta. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo existencial precocidade intelectual–longevidade lúcida. 

Principiologia: o princípio da descrença; os princípios evolutivos magnos; o princípio 

da quantidade com qualidade. 

Codigologia: a gradativa depuração teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a antecipação da fase executiva na técni-

ca da invéxis; a potencialização máxima na fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da 

exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip;  

a técnica do vínculo consciencial. 

Voluntariologia: a técnica do voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 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. 

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. 

Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de vi-

ver e experienciar as fases existenciais; as neossinapses dos cons magnos recuperados. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo da vida humana ou o ciclo 

etário humano; o ciclo ressomático vida fetal–vida infantil–vida adulta; o ciclo fase preparatória 

da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) da atividade; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo- 

-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis. 

Enumerologia: os desafios magnos; os objetivos magnos; os sensos magnos; os desem-

penhos magnos; os feitos magnos; os esclarecimentos magnos; as biografias magnas. 

Binomiologia: o binômio crise-desenvolvimento; o binômio Cronêmica-Proxêmica;  

o binômio magnoproéxis-policarmalidade; o binômio macrossoma-paramicrochip; o binômio 

megagescon publicada–sementeira intrafísica magna. 

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-
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teração principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação interconsciencial, interdimen-

sional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes; a interação magnoproéxis-maxiproéxis. 

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. 

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. 

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 direta; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cos-

moeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana. 

Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;  

a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexo-

teca; a grafopensenoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Magnoproexologia; a Intermissiologia; a Cronologia; a Intrafisi-

cologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Recinologia; a Autopriorologia; a Interassistenciolo-

gia; a Autorrevezamentologia; a Prospectivologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o empresá-

rio conscienciológico. 

 

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;  

a empresária conscienciológica. 
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Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens 

tertulianus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

offiexista; o Homo sapiens priorologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: magnoproéxis autofiexológica = a programação existencial da consciên-

cia intrafísica, constituindo a culminação ou o fecho de etapa evolutiva, passando do estágio da 

tenepes para funcionar com a ofiex pessoal; magnoproéxis autodespertológica = a programação 

existencial da consciência intrafísica, constituindo a culminação ou o fecho de etapa evolutiva, 

passando do estágio do compléxis conscienciológico para assistir na condição de ser desperto. 

 

Culturologia: a cultura da Proexologia; a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica 

Cosmoética. 

 

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 magnoproéxis, 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. 

05.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Extraproéxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Fase  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

09.  Incompléxis:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

10.  Lei  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

12.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Pós-compléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Preparação  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

 

A  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  MAGNA,  CONSTITUIN- 
DO  O  FECHO  DE  ETAPA  EVOLUTIVA  PESSOAL,  PRECI- 
SA  SER  CONSIDERADA,  PRIORITARIAMENTE,  QUANTO 
A  SI  PRÓPRIA,  POR  TODA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA. 

 

Questionologia. Como está o desenvolvimento da magnoproéxis para você, leitor ou lei-

tora intermissivista? Já identificou qual a etapa evolutiva pessoal a ser vencida, hoje, nesta vida 

intrafísica? 
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M Á G O A  
( A U T A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A mágoa é o estado emocional imaturo de suscetibilidade, frustração, des-

gosto, amargura, descontentamento, pesar e / ou ressentimento manifesto pela consciência, intra 

ou extrafísica, em geral, motivado pela expectativa de afeto ou reconhecimento de supostos tra-

fores pessoais, valores intraconscienciais e / ou materiais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra mágoa procede do idioma Latim, macula, “mancha; malha; 

marca natural; n doa; desonra; infâmia”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Cotoveloma. 2.  Melindre. 3.  Rancor. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo mágoa: ma-

goada; magoado; magoar; magoativa;  magoativo; magoante; magoável. 

Neologia. As 3 expressões compostas mágoa superficial, mágoa mediana e mágoa pro-

funda são neologismos técnicos da Autassediologia. 

Antonimologia: 1.  Fraternismo. 2.  Compreensão. 3.  Empatia. 4.  Perdão. 5.  Autodes-

prendimento. 6. Sobrepairamento. 

Estrangeirismologia: o heartache. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emocionalismo ancestral pré-humano. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos o tema: – A mágoa 

corrói. A mágoa magoa. A mágoa ofusca. Mágoa é autengano. Mágoa: emoção camaleoa. 

Coloquiologia: a emoção enferrujada; a má digestão emocional. 

Citaciologia: – Ninguém pode magoar você sem o seu consentimento (Eleanor Roose-

velt, 1884–1962). A expectativa é a raiz de toda mágoa (William Shakespeare, 1564–1616).  

O perdão cria feedback positivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade emocional; a autopensenização 

irracional; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; o bagulho 

autopensênico cronicificado; o holopensene da incompreensão; o holopensene pessoal da reconci-

liação; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os pen-

senes altruístas; a pensenidade interassistencial. 

 

Fatologia: a mágoa; a emoção contida; a emoção dissipadora ou bloqueadora das ener-

gias conscienciais; a emoção redutora do autodiscernimento; a emoção dificultadora da autoper-

cepção; o acriticismo; os queixumes; a necessidade de reconhecimento; a autovitimização impe-

dindo a percepção da verdadeira razão da mágoa; o esquecimento do motivo original da mágoa  

e manutenção do padrão de angústia; a repressão das emoções favorecendo o fortalecimento da 

mágoa; o orgulho ferido; o encobrimento da insatisfação; a vontade não satisfeita; a carência por 

trás da mágoa; a rejeição sentida; a ingenuidade de considerar a mágoa ser extrafisicamente des-

percebida; a mágoa impedindo as escolhas assertivas; o egocentrismo bloqueando a percepção da 

dificuldade do outro; a mágoa impedindo o aprofundamento dos laços afetivos sadios; o monoi-

deísmo de amargura provocando a interprisão grupocármica; a ação discordante de outrem aflo-

rando suscetibilidades; a ruminação mental camuflada pelo silêncio do laringochacra; a sensação 

de opressão no cardiochacra; o bloqueio do prazer; a falta de alegria; a apatia; o comodismo;  

a melin; a mágoa dificultando a consecução da proéxis; a relação da mágoa com as doenças ho-

lossomáticas; a mágoa cultivada fortalecendo o ressentimento; a evitação da mágoa pela acarea-

ção interconsciencial imediata; a compreensão para perdoar o outro; a falsa ideia de considerar  
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a tolerância como perdão; o perdão para superação da mágoa; o altruísmo; a sensação de plenitu-

de; o direito à liberdade conquistada pelo desprendimento dos elos emocionais da mágoa; a paci-

ficação íntima ao liberar-se da mágoa; a serenidade sendo consequência da compreensão do 

conflito intraconsciencial; a descoberta de novos horizontes após o perdão e a reconciliação; o re-

direcionamento evolutivo seriexológico. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sensação 

de exaurimento energético; a energia da mágoa impregnando os ambientes; a mágoa sentida pela 

consciex; a evocação de consciências com padrão nostálgico; a vingança planejada da consciex 

magoada; a mágoa impressa no psicossoma; a inimizade secular decorrente do ressentimento;  

a iscagem inconsciente com padrão de mágoa; a ausência da projetabilidade lúcida (PL) devido  

à mágoa sentida; a assistência ao bolsão de consciexes com mágoa; a quebra do elo patológico 

com a consciex magoada a partir do entendimento do parafato provocador da mágoa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nocivo mágoa-culpa; o sinergismo patológico inveja- 

-mágoa. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio cosmoético 

do não acumpliciamento com a mágoa do outro; o princípio de o menos doente assistir ao mais 

doente; o princípio do perdão; o princípio da convivialidade sadia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a cláusula antimágoa;  

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de autopesquisa; as técnicas da Autoconsciencioterapia; a técnica 

do EV profilático; a técnica da autorreflexão; a técnica da desdramatização emocional; as técni-

cas de reeducação autopensênica; a técnica do perdão. 

Voluntariologia: a mágoa desencadeada pela imaturidade do voluntário em Instituição 

Conscienciocêntrica (IC); o engajamento do voluntariado conscienciológico libertário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogni-

ciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Auto-

consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Desasse-

diologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Co-

légio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito da mágoa na pessoa magoada; o efeito da mágoa no magoante;  

o efeito da ruminação mental da pessoa magoada; o efeito da mágoa nos conflitos intergrupais; 

o efeito da autopesquisa na superação da mágoa; o efeito da comunicação assertiva na supera-

ção da mágoa; o efeito do perdão no sobrepujamento da mágoa; o efeito da auto e heterassis-

tência na superação da mágoa. 

Neossinapsologia: a mágoa dificultando a criação de neossinapses; as neossinapses ad-

quiridas após a reciclagem pensênica. 

Ciclologia: o ciclo da mágoa cultivada; o impacto seriexológico do ciclo magoado- 

-magoante; o ciclo de autopesquisa. 

Enumerologia: o infantilismo; o emocionalismo; o irracionalismo; o ansiosismo; o acri-

ticismo; o egocentrismo; o antifraternismo. 

Binomiologia: o binômio amuo-birra; o binômio suscetibilidade-fossa; o binômio res-

sentimento-fofoca; o binômio mágoa-vingança; o binômio autestima-perdão; o binômio condes-

cendência-perdão; a premência do binômio altruísmo-interassistência. 

Interaciologia: a interação vitimização-mágoa; a interação egocentrismo-mágoa; a in-

teração mágoa-desamor. 
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Crescendologia: o crescendo danoso perda-mágoa-ressentimento; o crescendo positivo 

arrependimento-perdão-libertação. 

Trinomiologia: o trinômio defesas-couraças-vulnerabilidades; o trinômio mágoa-isola-

mento-desprazer; o trinômio dependência–mágoa–medo da perda; o trinômio ciúmes-ira-rancor; 

o trinômio ódio-mágoa-autoculpa; o trinômio mágoa-compreensão-perdão; o trinômio perdão- 

-reciclagem-assistência. 

Polinomiologia: o polinômio ausência de novas perspectivas vitimização–monoideís-

mo–mágoa; o polinômio mágoa–malícia–desejo de vingança–ressentimento; o polinômio ansie-

dade-mágoa-raiva-culpa-depressão; o polinômio mágoa-compreensão-perdão-assistência. 

Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo decepção / con-

fiança; o antagonismo mágoa / perdão. 

Paradoxologia: o paradoxo de a mágoa poder ser mais frequente entre os amigos. 

Politicologia: a egocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei de talião; a lei do menor esforço evolutivo; a lei da ação e reação; a lei 

da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a fantasiofilia; a carência de raciocinofilia. 

Fobiologia: a fobia às perdas. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da vitimização; a síndrome de 

Cinderela; a síndrome de Peter Pan; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autos-

santificação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do justiceiro; a síndrome do ostra-

cismo. 

Maniologia: a egomania. 

Mitologia: o mito de o magoante ser o único responsável pelo desconforto da pessoa 

magoada; o mito de a mágoa ser considerada atitude digna. 

Holotecologia: a conflitoteca; a belicoteca; a patopensenoteca; a egoteca; a comunico-

teca; a recexoteca; a pensenoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Autoconsciencioterapia; a Conscienciotera-

pia; a Autodiscernimentologia; a Criticologia; a Compreensiologia; a Comunicologia; a Convi-

viologia; a Interassistenciologia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin subcognitiva; a conscin monoideica; a conscin 

autoperdoadora; a consréu arrependida; a conscin sensível; a consener; a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o magoado; o ofendido; o ressentido; o melindrado; o autovitimizado; 

o irado; o vaidoso; o narcisista; o orgulhoso; o rancoroso; o inseguro; o minidissidente; o pesqui-

sador; o escritor; o verbetógrafo; o reciclante existencial. 

 

Femininologia: a magoada; a ofendida; a ressentida; a melindrada; a autovitimizada;  

a irada; a vaidosa; a narcisista; a orgulhosa; a rancorosa; a insegura; a minidissidente; a pesqui-

sadora; a escritora; a verbetógrafa; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapi-

ens acriticus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens patho-

pensenicus; o Homo sapiens autobsessus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mágoa superficial = o descontentamento pela reprovação na seleção para 

novo emprego; mágoa mediana = o desgosto pelo tratamento recebido na infância; mágoa pro-

funda = o ressentimento multisseriexológico impedindo o perdão. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14362 

Culturologia: a cultura patológica da dependência; a cultura da desrepressão facilitan-

do a comunicação interpessoal. 

 

Motivações. Sob a ótica da Psicopatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, duas 

principais condições predisponentes à manifestação da mágoa: 

1.  Autocobrança: a mágoa motivada pela falta ou erro cometido; o desprezo por si 

mesmo; o arrependimento; a prevalência da postura do trinômio omissão-arrependimento-autas-

sédio. 

2.  Heterocobrança: a mágoa motivada pela suposta falta ou erro do comportamento 

alheio, pela incompreensão e desconsideração da condição evolutiva do outro; a prevalência da 

postura do trinômio controle-exigência-heterassédio. 

 

Comorbidade. No estado emocional da mágoa estão envolvidas várias outras emoções, 

a exemplo de raiva, ódio, vingança, pesar, culpa, vaidade, orgulho ou inveja, manifestas em 

percentuais diferentes em cada microuniverso consciencial. Importa identificar e nomear os senti-

mentos envolvidos em episódios de mágoa, verificando e compreendendo as reações pessoais. 

 

Causas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 causas ou suscetibilidades da conscin 

afetada pela mágoa: 

1.  Acriticidade. Aceitação aparente da situação incômoda decorrente da falta de avalia-

ção dos fatos e parafatos. 

2.  Arrogância. Dificuldade em reconhecer o erro decorrente do egocentrismo. 

3.  Autengano. Desleixo com a autevolução decorrente da autossabotagem. 

4.  Autodesconhecimento. Falta de compreensão do outro decorrente do desconheci-

mento intraconsciencial. 

5.  Dessoma. Inconformismo vivenciado decorrente da perda das energias conscienciais 

ante a dessoma iminente de conscin afim. 

6.  Ignorância multidimensional. Desconhecimento dos fatos e parafatos decorrente da 

insipiência parapsíquica. 

7.  Perda. Sensação de prejuízo decorrente da expectativa de afeto frustado. 

8.  Preconceito. Rejeição sofrida decorrente de códigos culturais anacrônicos. 

9.  Vitimização. Evitação dos autenfrentamentos decorrente do fato de considerar-se 

com a razão. 

 

Adoecimentos. Sob a ótica da Autopesquisologia, a manutenção da mágoa poderá 

predispor o holossoma a sinais de adoecimentos, a exemplo dos 4 enumerados a seguir, de acordo 

com os veículos de manifestação da consciência, dispostos em ordem lógica: 

1.  Soma: dermatites; alergias; doenças autoimunes; obesidade; anorexia; tabagismo; al-

coolismo; drogadição; colites; infarto agudo do miocárdio; diabetes; câncer, entre outras. 

2.  Energossoma: retração das energias; bloqueios de chacras; intoxicação energética; 

monopólio de chacras básicos; vampirismo energético; encapsulamento patológico. 

3.  Psicossoma: dificuldade de autoconscientização multidimensional; emocionalidade 

descompensada; agressividade; queixume; depressão; busca de emoções e processos instintivos 

compensatórios; autorrepressão emocional; culpa. 

4.  Mentalsoma: baixa recuperação de cons; baixa ou ausência de produtividade saudá-

vel; dificuldade de entendimento do Universalismo e da Cosmoética. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem 

alfabética, 10 atitudes prescritivas à conscin para a autossuperação da mágoa: 

01.  Altruísmo. O desapego do egocentrismo. 

02.  Assistência. A abdicação ao ato de ter sempre razão. 

03.  Autenticidade. A sinceridade facilitando o entendimento da circunstância do fato. 

04.  Autoconhecimento. A autopesquisa para a superação do personalismo. 
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05.  Autodesassedialidade. A autanálise das emoções. 

06.  Concessão cosmoética. A ampliação do autodiscernimento assistencial. 

07.  Cosmovisão. A compreensão do contexto gerador da mágoa. 

08.  Perdão. A libertação da condição de algoz ou vítima. 

09.  Priorização da razão. A eliminação das paixonites. 

10.  Teática. A vivência do binômio admiração-discordância. 

 

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 mágoa, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alegria:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Ciclo  persecutório:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

06.  Ciúme:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  monoideica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Inveja:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Mito  do  amor  romântico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

11.  Orgulho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Paradoxo  do  autengano:  Autolucidologia;  Neutro. 

13.  Paradoxo  patológico  da  vingança:  Assediologia;  Nosográfico. 

14.  Raiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Retroafeto  deslocado:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  SUPERAÇÃO  DA  MÁGOA  FAZ-SE  ATRAVÉS  DO  PER-
DÃO  E  DA  RECICLAGEM  DE  ATITUDES  EGOCÊNTRICAS,  
FAVORECENDO  A  ASSISTÊNCIA  FRATERNA  E  A  LIBERA-
ÇÃO  DA  CONSCIN  DE  INTERPRISÕES  GRUPOCÁRMICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda alimenta mágoa de alguma natureza? Ou 

investe no fraternismo, na compreensão, no perdão e na superação dessa condição patológica 

estagnante? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Bem-vindo à Vida. Título Original: People like us. País: EUA. Data: 2012. Duração: 125 min. Gênero: 

Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Alex 

Kurtzman. Elenco: Chris Pine; Elizabeth Banks; Jon Favreau; Michelle Pfeiffer; Olivia Wilde; Barbara Eve Harris; Mark 

Duplass; & Philip Baker Hall. Produção: Alex Kurtzman; & Roberto Orci. Roteiro: Alex Kurtzman; Jody Lambert;  

& Roberto Orci. Fotografia: Salvatore Totino. Companhia: Dream Works Pictures; Reliance Entertainment; Touchstone 
Pictures; & Kurtzman Orci Paper Products. Distribuidora: Walt Disney Pictures. Sinopse: Após a morte do pai, Sam 

recebe a incumbência de entregar parte da herança para Frankie, irmã até então não conhecida. Ao iniciar a convivência, 

sem revelar o parentesco, Sam acaba mudando a forma de viver, incluindo as relações com a mãe e com a namorada. 
2.  Minhas Adoráveis ex-namoradas. Título Original: Ghosts of Girlfriends Past. País: EUA. Data: 2009. 

Duração: 100 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português 

(em DVD). Direção: Mark Waters. Elenco: Jon Lucas; Scott Moore; Matthew McConaughey; Jennifer Garner; Emma 
Stone; Lacey Chabert; Anne Archer; Breckin Meyer; Robert Foster & Michael Douglas. Produção: Marci Liroff. 

Roteiro: Jon Lucas; & Scott Moore. Fotografia: Sa. Música: Rolfe Kent. Distribuidora: Playarte Pictures. Sinopse: 
Connor Mead é fotógrafo famoso afeito a liberdade, diversão e mulheres, seguindo o exemplo do tio Wayne. Ao ser 
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chamado para padrinho de casamento do irmão, é alertado pelo tio da visita de três fantasmas representando as namoradas 

do passado, do presente e do futuro. Juntas tentarão descobrir porque Connor transformou-se em pessoa insensível. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  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  
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M A L P R E P A R A Ç Ã O  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A malpreparação é o desempenho frustro da conscin intermissivista, du-

rante a fase preparatória da proéxis, ao negligenciar os valores cosmoéticos e agir de forma super-

ficial, desorganizada ou inflexível, sem discernimento, incorrendo em desvios indesejáveis ten-

dentes ao incompléxis. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mal deriva do idioma Latim, male, “aquilo que 

prejudica ou fere; aquilo que se opõe ao bem, à virtude, à probidade”. Apareceu no Século XIII. 

O termo preparação vem do mesmo idioma Latim, praeparatio, “preparação”, de praeparatum, 

supino de praeparare, “preparar”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Impreparação da proéxis. 2.  Impresciência proexológica. 3  Prepa-

ração ineficiente. 4.  Preparação deficitária. 5.  Preparação malograda. 6.  Negligência evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões malpreparação, malpreparação primária e malpreparação 

grave são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Boa preparação. 2.  Antecipação da fase executiva da proéxis.  

3.  Queima de etapas evolutivas. 4.  Preparação técnica. 

Estrangeirismologia: o loser; o caught napping; a preocupação com o locus externus;  

o link baratrosférico; a malpractice; o gap cognitivo; a Failure Magazine, especializada em fra-

cassos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da priorização evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Malprepara-

ção: fracasso potencial. 

Citaciologia. Eis 1 exemplo pertinente à malpreparação: – Ninguém planeja fracassar, 

mas fracassa por não planejar (Harvey Mackey; 1932–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irresponsabilidade; os ociopensenes; a ociopen-

senidade; os egopensenes; a egopensenidade. 

 

Fatologia: a malpreparação; a ausência de metas pessoais; a falta do plano de ação;  

o desprezo das ideias inatas e das idiossincrasias naturais da Paragenética; a crença do não mere-

cimento limitando o nível de preparamento da conscin; a alienação consciencial; a superestima-

ção dos trafares; a subestimação dos trafores; a capacidade ociosa do patrimônio pessoal; a falta 

de criatividade para driblar os percalços; a interpretação errônea dos fatos; a falha do equipamen-

to cerebral; o ato de contentar-se com pouco; a imprevidência quanto aos obstáculos da vida 

intrafísica; a solução de continuidade; a negligência abortando as tarefas interassistenciais; as 

dificuldades evitáveis; a falta de orientação profissional; a juventude endividada; a geração 

canguru; a inexistência do pé-de-meia; a eterna “fase das vacas magras”; a protelação leviana; as 

megaférias evolutivas; a imaturidade psicológica na idade adulta; a carência afetiva; a má admi-

nistração da catálise consciencial; o fato de potencialidade e boa vontade não serem sinônimos de 

produtividade; o “eu te disse” vitimizador; o estigma grupocármico; a perda pela caducidade;  

o prazo de validade vencido; o plano Z. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional profilático (EV); a falha 

na identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a amnésia quanto à paraprepara-
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ção experimentada no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a desconexão do suporte extra-

físico; o rastro holobiográfico; a melex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a necessidade de incluir o princípio da descrença na autopensenidade, 

desde cedo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da automimese; a teoria das ectopias conscienciais; a teoria do 

estigma assediador; a teoria do porão consciencial; a teoria da proéxis; a teoria do compléxis;  

a teoria do Curso Intermissivo. 

Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação das perdas da 

memória; a técnica da evitação do megatrafar; a técnica da evitação do subcérebro abdominal;  

a técnica da invéxis; a técnica da recuperação de cons; a técnica do aproveitamento dos estudos. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional da Programação Existen-

cial (APEX); o voluntariado na Associação Internacional de Ressomatologia e Evolução na In-

fância (EVOLUCIN); o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial (AS-

SINVÉXIS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: a desistência dos próprios objetivos diante dos obstáculos enquanto efeito 

da vontade débil; o efeito da malpreparação pessoal sobre a qualidade das escolhas futuras;  

o efeito deletério da malpreparação dos pais ou responsáveis sobre a preparação da criança 

para a vida adulta; o efeito da malpreparação sobre o adiamento das realizações pessoais;  

o efeito da irreflexão gerando decisões precipitadas; o efeito da competitividade ocasionando 

desvios da proéxis; o efeito da leitura de conteúdos rasos da Internet, afetando o aprendizado  

e a concentração mental. 

Enumerologia: o desprovimento; a desinstrução; a desorganização; a desordem; o desre-

gramento; o descrédito; a desamparabilidade. 

Crescendologia: o crescendo menosprezo-esquecimento-melin. 

Trinomiologia: o trinômio despreparo-desatendimento-desaproveitamento; o trinômio 

autoculpa–apego ao passado–escapismo. 

Antagonismologia: o antagonismo megafoco / distração; o antagonismo ego cientista 

/ ego artista; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo expediente / preguiça; 

o antagonismo ousadia / perfeccionismo; o antagonismo responsabilidade / hedonismo; o anta-

gonismo dedicação / insubordinação. 

Politicologia: a anarquia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome do infantilismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome de Peter Pan; a síndrome 

da hipomnésia; a síndrome da pré-derrota. 

Holotecologia: a proexoteca; a invexoteca; a metodoteca; a administroteca; a trafarote-

ca; a patopensenoteca; a apriorismoteca; a infantoteca; a infortunioteca; a problematicoteca;  

a dessomatoteca; a traforoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intermissiologia; a Invexologia; a Intrafisicolo-

gia; a Autopriorologia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a 

Paradireitologia; a Parassociologia; a Recexologia. 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14367 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o malpreparado; o buscador-borboleta; o atrasado; o bisonho; o des-

prevenido; o desleixado; o inadaptado; o minidissidente; o superdotado frustrado; o hedonista;  

o inculto; o incauto; o indisposto; o preguiçoso; o descuidado; o postergador; o crianção; o irres-

ponsável; o fracassado; o miserê; o deprimido; o malassistido. 

 

Femininologia: a malpreparada; a buscadora-borboleta; a atrasada; a bisonha; a des-

prevenida; a desleixada; a inadaptada; a minidissidente; a superdotada frustrada; a hedonista; a in-

culta; a incauta; a indisposta; a preguiçosa; a descuidada; a postergadora; a criançona; a irres-

ponsável; a fracassada; a miserê; a deprimida; a malassistida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despraeparatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapi-

ens antiprofessionalis; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens desestabilisatus; o Homo 

sapiens desinformans; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens mediocris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: malpreparação primária = a indefinição prolongada quanto à escolha da 

carreira profissional; malpreparação grave = o ato de delegar a outrem a responsabilidade pela 

própria evolução. 

 

Culturologia: a cultura do improviso. 

 

Insegurança. A desconfiança do intermissivista quanto às próprias potencialidades para 

superar a privação de recursos necessários à manutenção da nova vida intrafísica acarreta atrasos 

no desenvolvimento íntimo e engavetamento de trabalhos relacionados à maxiproéxis grupal. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Priorologia, os resultados de tal desconfiança podem 

ser minimizados a partir da prática conjugada de trafores e da utilização de técnicas evolutivas pa-

ra retomar o fluxo proexológico. Eis, na ordem alfabética, 4 ferramentas para a boa preparação 

dessa e das próximas existências: 

1.  Autoconscienciometria. O realismo da própria estrutura consciencial desperta a cons-

cin para senso maior de responsabilidade e coerência no cotejo entre trafores e nível evolutivo. 

2.  Inventariograma. Os fatos vividos são friamente avaliados para a obtenção da visão 

geral quanto ao grupo familiar consanguíneo, Mesologia e conquistas evolutivas, a exemplo da 

própria assistencialidade, formação cultural, sustentabilidade financeira, liderança e parapsi-

quismo. 

3.  Manuais. A partir do autoconhecimento, as técnicas encontradas nas obras úteis ser-

vem de Metodologia, indicando caminhos evolutivos otimizados, rumo à maturidade e ao acerto 

da trajetória de vida. 

4.  PDCA. Diante da identificação precoce da malpreparação, o intermissivista utiliza  

o ciclo iterativo plan-do-check-act sobre a programação existencial, checando as discrepâncias 

entre o planejado e o realizado, e pinçando os aspectos prioritários para reajustar o próprio de-

sempenho proexológico. 

 

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 malpreparação, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

02.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

03.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

06.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Espera  inútil:  Experimentologia;  Nosográfico. 

09.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

11.  Negocinho  evolutivo:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

12.  Pendência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Prometedor:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

 

A  ACEITAÇÃO  TÁCITA  DO  MONOPÓLIO  DA  MESOLOGIA  

SOBRE  AS  PRIORIDADES  EVOLUTIVAS  DA  CONSCIÊNCIA,  
AO  LONGO  DA  FASE  PREPARATÓRIA  DA  PROÉXIS,  EX-

PÕE  MALPREPARAÇÃO  POR  PARTE  DO  INTERMISSIVISTA. 
 

Questionologia: Você, leitor ou leitora, apresenta algum nível de malpreparação? Quais 

técnicas aplica para superar tal fato? 
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M A N I F E S T A Ç Ã O    P A R A P S Í Q U I C A  
( P A R A F E N O M E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A manifestação parapsíquica é o ato ou efeito do conteúdo da atuação da 

consciência além do soma, ou dos sentidos do corpo humano, de modo holossomático, empregan-

do o energossoma e o psicossoma, com bases, obviamente, a partir do mentalsoma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo manifestação vem do idioma Latim, manifestatio, “manifestação; 

declaração”, derivado do verbo manifestare, “manifestar; p r às claras; descobrir; declarar”, e es-

te de manifestus, “manifesto; claro; evidente; que mostra; averiguado; reconhecido; certo”. Surgiu 

no Século XV. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio 

de; para além de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao 

sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princ pio de vida e sede dos dese-

jos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Ação parapsíquica. 02.  Ato extrafísico. 03.  Manifestação paraper-

ceptiva. 04.  Manifestação multidimensional. 05.  Manifestação extrafísica. 06.  Pesquisa parapsí-

quica. 07.  Pesquisa extrafísica. 08.  Pesquisa paraperceptiva. 09.  Investigação parapsíquica. 10.  

Investigação multidimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo manifesta-

ção: antimanifestação; imanifesta; imanifesto; manifestador; manifestadora; manifestante; mani-

festar; manifesto; megamanifestação; minimanifestação. 

Neologia. As 3 expressões compostas manifestação parapsíquica, manifestação parapsí-

quica simples e manifestação parapsíquica complexa são neologismos técnicos da Parafenome-

nologia. 

Antonimologia: 01.  Manifestação intrafísica. 02.  Manifestação humana. 03.  Manifes-

tação somática. 04.  Ação humana. 05.  Ato somático. 06.  Pesquisa humana. 07.  Pesquisa intrafí-

sica. 08.  Pesquisa somática. 09.  Investigação humana. 10.  Investigação intrafísica. 

Estrangeirismologia: o Projectarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o autodidatismo da conscin lúcida; a autorganização da conscin lúcida. 

 

Parafatologia: a manifestação parapsíquica; a autodefesa parapsíquica; a autocura para-

psíquica; os canais parapsíquicos; o condicionamento parapsíquico das conscins; o condiciona-

mento parapsíquico das consciexes; o entrosamento entre conscins e consciexes; o entrosamento 

entre as dimensões conscienciais; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a convi-

vência parapsíquica evoluída do clarividente humano; o traquejo pessoal da conscin com a sinalé-

tica energética e parapsíquica; a especialidade parapsíquica do sensitivo, homem ou mulher, de 

acordo com o desenvolvimento das próprias potencialidades; o transe parapsíquico do sensitivo 

ou sensitiva; os benefícios da Proxêmica Parapsíquica evoluída para a conscin sensitiva; as pes-

quisas autodidáticas expandindo a hiperacuidade parapsíquica da conscin lúcida; as reciclagens 

parapsíquicas pessoais; a predisposição da conscin lúcida à euforin, primener, cipriene e extrapo-

lacionismo parapsíquico a partir das práticas permanentes da interassistencialidade; a paraprecep-
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toria contínua exercida pelos amparadores extrafísicos chegando à primener ideativa ou verpono-

lógica; a coexistência multidimensional a partir das empatias paragenéticas ou holobiográficas en-

tre conscins e consciexes; o desempenho adequado do papel de cada ator do elenco do drama 

multidimensional interassistencial; a evolução da minipeça lúcida na estrutura do Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sensitivo humano–amparador extrafísico; o sinergismo 

fatos-parafatos. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade parapsíquica. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria e prática do parapsiquismo. 

Tecnologia: as técnicas de interassistência energética. 

Voluntariologia: os voluntários dos Cursos de Parapsiquismo da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapsiquistas. 

Efeitologia: os efeitos físicos do parapsiquismo; os efeitos paraterapêuticos das ener-

gias conscienciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses e respectivos cons recuperados por meio das práti-

cas parapsíquicas interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo sensações somáticas–atributos mentaissomáticos–parapercepções 

avançadas. 

Enumerologia: a manipulação das pararrealidades; a criação de parafatos; a produção de 

parafenômenos; a atuação na dimener; a participação em eventex; a abordagem à paratroposfera; 

a visita à autoparaprocedência. 

Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo avançado–equilíbrio holossomático. 

Interaciologia: a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Crescendologia: o crescendo contínuo da autoparaperceptibilidade. 

Trinomiologia: o trinômio autolucidez multidimensional–autocognição parafenomêni-

ca–autoparapsiquismo avançado. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo cerebralidade / paracerebralidade; o antagonismo 

empatia parapsíquica / contágio parapsíquico; o antagonismo energias conscienciais simpáticas 

/ energias conscienciais antipáticas. 

Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico. 

Filiologia: a parapsicofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a energeticoteca; 

a interassistencioteca; a evolucioteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Energossomatolo-

gia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a  Extrafisicologia; a Conviviologia; 

a Vinculologia; a Sociexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin sensitiva veterana; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser in-

terassistencial; a equipex parapsíquica. 

 

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 sensitivo maduro. 

 

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 sensitiva madura. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens manifestator; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens 

offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: manifestação parapsíquica simples = a autovivência inicial da leitura da 

psicosfera energética de alguma pessoa; manifestação parapsíquica complexa = a autovivência 

evoluída do fenômeno da cosmoconsciência. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parafenomenologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

evolutiva, 4 manifestações grupais, interassistenciais, básicas, dispostas na sequência de relevân-

cia do desenvolvimento parapsíquico das consciências participantes: 

 

A.  Interassistência comum: 

1.  Conscin sensitiva: veterana do estado vibracional (EV); portadora de sinalética ener-

gética e parapsíquica. 

2.  Consciex assediadora: consener; satélite de assediador; parapsicótico pós-dessomá-

tico. 

3.  Amparador extrafísico: paratécnico interassistencial. 

 

B. Arco voltaico craniochacral: 

1.  Sensitivo humano: conscin poliédrica; paracérebro agente polivalente, receptor e trans-

missor. 

2.  Paciente: receptor humano; soma, ou corpo físico, com ou sem bloqueio energético 

cortical. 

3.  Consciex assediadora: se existente, a ser assistida. 

4.  Amparador extrafísico: paracérebro agente transmissor. 

 

C. Tenepes (tarefa energética pessoal): 

1.  Conscin tenepessista: tarefeira diária. 

2.  Amparador extrafísico: paratécnico especializado da tenepes. 

3.  Consciex assistida: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 
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D.  Ofiex (oficina extrafísica): 

1.  Conscin ofiexista: veterana da tenepes. 

2.  Consciex assistida: regime de internação temporária. 

3.  Amparador extrafísico: paratécnico especializado da ofiex. 

 

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 manifestação parapsíquica, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

AS  AUTOVIVÊNCIAS  DAS  MANIFESTAÇÕES  PARAPSÍQUI-
CAS  ENRIQUECEM  A  AUTOLUCIDEZ  E  ESTABELECEM  

NOVO  NÍVEL  DE  CONTEÚDO  AOS  INTERESSES  E  OBJE-
TIVOS  EXISTENCIAIS  DA  CONSCIN  LÚCIDA  SENSITIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia manifestações parapsíquicas? De quais 

modalidades? 
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MA N I FE S T A Ç Ã O    PRE C O C E    D O   TE MP E R A ME N T O    AS S I S T E NC I A L  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A manifestação precoce do temperamento assistencial é o ato ou efeito de 

a conscin, homem ou mulher, expressar desde a juventude, o conjunto de traços, características  

e tendências comportamentais, no qual está impresso o holopensene pessoal da assistencialidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo manifestação vem do idioma Latim, manifestatio, “manifestação; 

declaração”, derivado do verbo manifestare, “manifestar; p r às claras; descobrir; declarar”, e es-

te de manifestus, “manifesto; claro; evidente; que mostra; averiguado; reconhecido; certo”. Surgiu 

no Século XV. O vocábulo precoce deriva do idioma Latim, praecox, “que vem antes do tempo 

 com respeito aos frutos e às plantas ; precoce; prematuro; lampo; temporão”, e este de praeco-

quere, “apressar a maturação de; amadurecer cedo”. Apareceu no mesmo Século XIX. O termo 

temperamento deriva do idioma Latim, temperamentum, “estado; esperança; modo de ser; consti-

tuição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas em determinadas proporções”. 

Surgiu no Século XIV. A palavra assistência procede do mesmo idioma Latim, assistentia, “aju-

da; socorro”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Manifestação precoce do temperamento amparabilístico. 2.  Manifes-

tação antecipada da tendência assistencial. 3.  Expressão precoce do altruísmo. 4.  Manifestação 

precoce do temperamento acolhedor. 5.  Manifestação precoce do temperamento fraternal. 6.  Ex-

pressão juvenil de temperamento doador. 

Neologia. As 3 expressões compostas manifestação precoce do temperamento assisten-

cial, manifestação precoce taconística do temperamento assistencial e manifestação precoce ta-

rística do temperamento assistencial são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 1.  Manifestação tardia do temperamento asistencial 2.  Manifestação 

precoce da agressividade. 3.  Manifestação do egoísmo na juventude. 4.  Expressão juvenil arro-

gante. 5.  Manifestação precoce da antiassistencialidade. 6.  Assedialidade precoce. 

Estrangeirismologia: o temperamento do helper; o doctor´s behavior; a facilidade no 

estabelecimento do rapport assistencial com amparadores extrafísicos desde a juventude; o modus 

vivendi interassistencial do aplicante da técnica da invéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às interações cosmoéticas e assistenciais. 

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

lidade: assunto prioritário. Temperamento: realidade autopensênica. Assistentes formam neossi-

napses. Assistência atrai amparador. Invéxis: priorização assistencial. Precocidade assistencial: 

inteligência. 

Coloquiologia. Eis expressão popular, relativa ao tema: o ato de fazer o bem sem olhar  

a quem, empregado desde cedo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistencialidade; a manifestação precoce do 

holopensene da empatia; o holopensene pessoal da Invexologia; o holopensene pessoal de benig-

nidade desde a mais tenra idade; o holopensene pessoal da anticonflitividade desde a juventude;  

a precocidade da manifestação do holopensene pacifista; o holopensene da convivialidade sadia 

desde pouca idade intrafísica. 

 

Fatologia: a manifestação precoce do temperamento assistencial; a inversão assistencial; 

a priorização da escrita visando a assistência desde a infância; a evitação da rebeldia adolescente; 

a vivência do maxifraternismo temporão; as altas habilidades, ou superdotação, na área da inteli-
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gência interpessoal; as trocas de experiências enriquecedoras entre os participantes dos grinvexes, 

gerando interassistência; a liderança assistencial do jovem inversor; a criança carismática; a tran-

safetividade do inversor; o ato de criticar cosmoeticamente o outro para ajudar e não por incômo-

do pessoal; a teática da interassistencialidade desde a infância; o respeito ao nível evolutivo das 

consciências; a obediência ao inobrigável pelo respeito da civilidade mesmo na adolescência;  

o exercício da gentileza diária; o ato de não pensar mal dos outros; a benevolência na fase pueril; 

o ato de valorizar os trafores das consciências; o ato de procurar compreender os trafares alheios; 

a disponibilidade assistencial demonstrada precocemente; o abertismo consciencial; o bom humor 

na juventude; a assistencialidade como valor pessoal em tenra idade biológica; o respeito pelo mi-

crouniverso alheio; a boa educação; a assertividade no trato com os outros; a importância do in-

vestimento na intelectualidade pessoal para a qualificação da assistência; a importância de ter re-

cursos para assistir; o aprimoramento técnico da assistência através da opção pela invéxis; a esco-

lha da antimaternidade sadia visando a ampliação da assistência; a escolha da carreira profissional 

considerando a potencialidade assistencial da mesma; os trafares pessoais impedindo o bom uso 

do temperamento assistencial; a antissantidade; a evitação da ingenuidade na hora da assistência; 

a aceleração da qualificação pessoal do inversor (na juventude) visando aumentar a potencialida-

de da assistência; a maturidade assistencial precoce; a qualidade da precocidade assistencial indi-

cando o nível evolutivo da conscin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na juventude; a an-

tecipação da tenepes; o estabelecimento de conexão com amparadores extrafísicos desde cedo;  

a conexão com os amparadores da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉ-

XIS); a profilaxia de assédios extrafísicos cronicificados; a ampliação do potencial parapsíquico 

assistencial do inversor através da participação frequente em dinâmicas parapsíquicas; a autono-

mia assistencial do inversor gerada pelo investimento no parapsiquismo; o acesso à Central Ex-

trafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sadio amparador–jovem amparando; o sinergismo au-

torrespeito-heterorrespeito; o sinergismo intencionalidade cosmoética–disponibilidade interas-

sistencial; o sinergismo altruísmo–evolução policármica; o sinergismo bem-estar íntimo–capaci-

dade assistencial; o sinergismo tacon-tares; o sinergismo inversor–docência conscienciológica; 

o sinergismo invéxis-tenepes; o sinergismo invéxis-autorado; o sinergismo Associação Interna-

cional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN)–ASSINVÉXIS. 

Principiologia: o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio do exemplaris-

mo pessoal (PEP); o princípio da convivialidade sadia; o princípio de o menos doente ajudar  

o mais doente; o princípio da priorização evolutiva grupal; o princípio de não julgar as pessoas 

aprioristicamente; o princípio da empatia; o princípio da valorização de todas as consciências; o 

princípio da maxifraternidade; o princípio da beneficência; os princípios do Curso Intermissivo 

(CI); o princípio da intercompreensão nas relações paradiplomáticas; o princípio da antecipação 

da maturidade; o princípio da aceleração da evolução desde a juventude. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o respeito aos códigos de condu-

ta; o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC); a aplicação do código de convivialidade 

sadia; o código pessoal de fraternismo; os códigos da Paradiplomacia; o código da megafrater-

nidade; o respeito aos códigos sociais. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas evidenciando a responsabilidade 

assistencial; a teoria da evolução em grupo; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da 

assistencialidade como cláusula pétrea da proéxis; a teoria da megafraternidade; a teoria da 

transafetividade; a teoria da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da dupla evolutiva (DE); a téc-

nica da tenepes qualificando a assistência; a técnica da autorreflexão sobre a assertividade pesso-

al; a técnica do perdão; a técnica da reconciliação; a técnica de se colocar no lugar do outro;  
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a técnica do acolhimento; as técnicas da Parapedagogia; a técnica da Consciencioterapia; as 

técnicas da Paradiplomacia. 

Voluntariologia: a priorização do voluntariado desde a juventude, qualificando a inte-

rassistencialidade; o voluntariado na ASSINVÉXIS. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); 

o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia; a docência tarística enquanto laboratório consciencial; o laboratório conscienciológico 

da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscien-

ciológico da Assistenciologia; laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Serenolo-

gia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio In-

visível dos Pacifistas; o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito positivo da manifestação precoce do temperamento assistencial no 

inversor; o efeito do amadurecimento precoce do assistente; o efeito da precocidade assistencial 

na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito da boa educação no trato com as pessoas; o efeito da 

empatia nas interrelações; o efeito da precocidade assistencial na diminuição das interprisões 

grupocármicas; o efeito do respeito mútuo na boa convivialidade; o efeito do esclarecimento 

através da tares; o efeito negativo da dependência da tacon gerado no assistido; os efeitos im-

produtivos da assistência falha para o assistido; o efeito aglutinador do temperamento assisten-

cial; o efeito do crescimento pessoal para o assistente; a ampliação da liberdade assistencial en-

quanto efeito da aplicação da técnica da invéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para a fixação do temperamento assis-

tencial desde tenra idade; as neossinapses necessárias para compreender o microuniverso de ou-

trem; as neossinapses necessárias para obter inteligência interpessoal precocemente. 

Ciclologia: o ciclo da interassistencialidade; a aceleração do desatamento gradativo do 

ciclo patológico de interprisões grupocármicas pela precocidade interassistencial; a libertação do 

ciclo algoz-vítima desde a juventude; o ciclo assistente-assistido; o ciclo assim-desassim; o ciclo 

tacon-tares. 

Enumerologia: o respeito interconsciencial; o respeito intraconsciencial; o respeito ao 

habitat natural; o respeito interespecífico; o respeito internacional; o respeito interplanetário;  

o respeito ao Cosmos. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio individualismo-coletivis-

mo; o binômio varejismo-atacadismo; o binômio doação-recepção; o binômio interassistenciali-

dade-assertividade; o binômio bom humor–abertismo consciencial; o binômio temperamento as-

sistencial–temperamento agressivo. 

Interaciologia: as interações sociais amigáveis; a interação necessidades pessoais–ne-

cessidades grupais; a interação evolução pessoal–interassistencialidade cosmoética; a interação 

autocrítica-autassistência; a interação amparador extrafísico–conscin assistente–conscin assisti-

da; a interação terapeuta-paciente; a interação docente-discente. 

Crescendologia: o crescendo temperamento petulante–temperamento ameno–tempera-

mento assistencial; o crescendo temperamento assistencial–prática assistencial; o crescendo re-

cebimento de aportes–retribuições fraternas. 

Trinomiologia: o trinômio autassistencialidade-heterassistencialidade-interassistencia-

lidade; o trinômio boa educação–cuidado–respeito; o trinômio acolhimento-orientação-encami-

nhamento. 

Polinomiologia: o polinômio aceitar-acolher-conviver-assistir. 

Antagonismologia: o antagonismo heterocrítica assistencial / heterocrítica assedia-

dora. 

Paradoxologia: o paradoxo do jovem com maturidade assistencial; o paradoxo de  

a medida da assistência não ser feita pelo assistente e sim pelo assistido. 

Politicologia: a invexocracia; a política da boa vizinhança; a interassistenciocracia;  

a democracia; a pacienciocracia; o politicamente correto; a cosmoeticocracia; a conscienciocra-

cia; a lucidocracia; a internalização das políticas em defesa dos direitos humanos. 
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Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da empatia; a lei da inseparabilidade grupocár-

mica; a lei da interassistencialidade; a lei da Conviviologia Evolutiva; a valorização das leis so-

ciais; a lei da megafraternidade. 

Filiologia: a assistenciofilia; a invexofilia; a tenepessofilia; a xenofilia; a zoofilia; a fito-

filia; a conscienciofilia; a neofilia; a fraternofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia; a sociofobia; a conviviofobia; a xenofobia; a misantro-

pia; a amparofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do autismo prejudicando a interação com o outro; a evitação 

da síndrome da apriorismose quanto à realidade alheia; a superação da síndrome do salto alto;  

a evitação da síndrome da subestimação consciencial. 

Maniologia: a mania de criticar os outros com agressividade; a mania da vitimização di-

ficultando o desenvolvimento do altruísmo. 

Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a dis-

cernimentoteca; a tenepessoteca; a pacificoteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Harmoniologia; a Serenologia; a Pacifis-

mologia; a Paradireitologia; a Acriticologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Conviviolo-

gia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a criança acolhedora; a conscin lúcida desde a juventude; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin assistencial; a mi-

nipeça no maximecanismo interassistencial. 

 

Masculinologia: o jovem altruísta; o intermissivista; o inversor; o tenepessista; o volun-

tário; o docente; o jovem professor de Conscienciologia e de Invexologia; o profissional da saúde; 

o profissional da educação; o escritor; o verbetógrafo; o integrante do Grinvex; o epicon; o assis-

tente; o amparador intrafísico. 

 

Femininologia: a jovem altruísta; a intermissivista; a inversora; a tenepessista; a volun-

tária; a docente; a jovem professora de Conscienciologia e de Invexologia; a profissional da saú-

de; a profissional da educação; a escritora; a verbetógrafa; a integrante de Grinvex; a epicon; a as-

sistente; a amparadora intrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens serenissimus; o Ho-

mo sapiens epicentricus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sa-

piens praecox; o Homo sapiens inversor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: manifestação precoce taconística do temperamento assistencial = a ten-

dência à prática da tarefa da consolação desde a juventude; manifestação precoce tarística do 

temperamento assistencial = a tendência à prática altruística de modo mais técnico, com o foco no 

esclarecimento, ainda na juventude. 

 

Culturologia: a cultura de partilhar; a cultura de paz; a cultura do bem querer; a cultu-

ra da transafetividade; a cultura da policarmalidade; a cultura da anticonflitividade nas relações; 

a cultura da megafraternidade. 

 

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 manifestação precoce do temperamento assistencial, in-

dicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres 

e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Benignidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Gentileza:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Inteligência  conviviológica:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

08.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

12.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

13.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Temperamento  pacífico:  Temperamentologia;  Homeostático. 

 

A  MANIFESTAÇÃO  PRECOCE  DO  TEMPERAMENTO  ASSIS-
TENCIAL  EVIDENCIA  A  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  APLI-

CADA  EM  FAVOR  DA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL,  AUXILIAN-
DO  NO  PROCESSO  DE  REURBANIZAÇÃO  PLANETÁRIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a tendência pessoal quanto à assisten-

cialidade? Manifesta-se de modo assistencial ou gerador de conflitos? Qual o nível de precocida-

de quanto à evidência do temperamento assistencial pessoal? 

 
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 35. 

2.  Nonato, Alexandre; et al; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 

glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 21, 34, 44, 47, 53, 73, 75 e 213. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Maniologia é a Ciência aplicada aos estudos dos hábitos extravagantes, 

acompanhados de hiperatividade psíquica, tendência pessoal ou prática repetitiva com a exibição 

despropositada, excessiva e incontrolável de interesse por objeto ou realização de algum ato da 

conscin com baixo nível de lucidez, gosto exagerado ou imoderado, com a criação de obcecação, 

excentricidade ou esquisitice, podendo gerar mau costume ou procedimento prejudicial, sendo  

o termo mania empregado em combinação com outra palavra definidora do motivo da compulsão 

ou do distúrbio mental quando apresenta comportamento violento. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo mania vem do idioma Grego, manía, “loucura; dem ncia”. Surgiu 

no Século XVI. O elemento de composição logia deriva também do idioma Grego, lógos, “ i n-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Estudo das monomanias. 2.  Viciologia. 3.  Caprichologia. 4.  Habi-

tologia. 5.  Etologia. 6.  Parapatologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo mania: ma-

níaca; maníaco; maníaco-depressivo; maniáculo; maniado; manicômio; maniografia; maniográ-

fica; maniográfico; Maniologia; maniológica; maniológico. 

Neologia. As duas expressões compostas Maniologia Elementar e Maniologia Avançada 

são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisa da antimania. 2.  Holomaturologia. 3.  Autodiscernimento-

logia. 4.  Disciplinologia. 5.  Priorologia. 

Estrangeirismologia: o workaholic. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da psicomotricidade. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mania: pro-

duto subcerebral. Manias: rotinas ritualísticas. Existem manias explícitas. 

Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Maniologia é Seção, variável ou eventual, 

componente da Divisão Detalhismo, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal desorganizado. 

 

Fatologia: as manias pessoais; a Seção dos verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia; a variável da Conscienciologia; a pesquisa do bizarrismo; os caprichos; as excentricidades; 

as esquisitices; os tipos; os modismos; os costumes esquipáticos; os costumes nocivos; o devoris-

mo; as doidices usuais; a atitude impulsiva recorrente; a compulsão; a embirração; a maluquice; os 

vícios; a psicose maníaco-depressiva (PMD); o trafar psicossomático arraigado; a dulia; a fanzice;  

a hiperdulia; a idolatria; a bovinolatria; a jogatina desenfreada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Efeitologia. O adulto, homem ou mulher, com piercing incrustrado na sobrancelha vive 

fase evolutiva mais séria? Esta questão é suscitada por mero preconceito ou pelos efeitos, de fato, 

óbvios? 

Trinomiologia: o trinômio patológico tabacomania-ludopatia-alcoolomania. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14379 

Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose. 

Politicologia: a ludocracia. 

Filiologia: a tabacofilia; a idolofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ludopatia; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a gurumania; a tristimania; a teomania; a tabacomania; a mitomania; a tau-

romania; a vigoromania. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a nosoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Maniologia; a Habitologia; a Viciologia; a Alucinologia; a Au-

tenganologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Etologia; a Conviviologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o toxicômano; o cleptomaníaco; o pré-serenão vulgar; o ranheta; o irre-

fletido; o indivíduo fossilizado; o compassageiro evolutivo; o contraditor sistemático; o psicopata. 

 

Femininologia: a toxicômana; a cleptomaníaca; a pré-serenona vulgar; a ranheta; a irre-

fletida; a compassageira evolutiva; a contraditora sistemática; a psicopata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens maniologus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo 

sapiens aberrans; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens incautus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Maniologia Elementar = a pesquisa da religiomania; Maniologia Avan-

çada = a pesquisa da toxicomania. 

 

Idologia. Segundo a Comunicologia, os povos antigos tinham deuses, as nações modernas 

cultuam santos, os grupos moderninhos veneram ídolos. O roqueiro é deus vivo, santo e ídolo, ao 

mesmo tempo. A massa humana impensante nunca foi tão expressiva, grandiosa e rebarbativa como 

a do século XXI. Hoje existem até padres-roqueiros e prostitutas-deusas em todas as mídias. 

Deliriologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a superstição está entre os piores 

produtos da ignorância ao coagular os empreendimentos neofílicos libertários, fossilizando a cria-

tividade. 

Egocentrologia. Pela Cosmoeticologia, há melins nascidas da frustração e da vergonha por 

meio do orgulho ultrajante e, hoje, negado. No fundo, o orgulho funciona como eminência parda 

de todo egoísmo, a base de todas as manias patológicas ou anticosmoéticas alimentadas pelo ser 

humano. 

Subcerebrologia. De acordo com a Somatologia, o desportista radical, por mais belo  

e corajoso, tem a vida intrafísica qual grande aventura, sem prioridades evolutivas, ao modo do 

estudante entrando na Universidade apenas para ser o líder do time local. É conscin ainda igno-

rante quanto à Megaescola da Terra, vivendo inteiramente dominada pelo cerebelo, mantendo  

o cérebro ocioso, vacante e, frequentemente, oco. 

Brinquedologia. No âmbito da Holomaturologia, a pesquisa dos modismos e manias  

é fácil de ser constatada na área dos brinquedos onde se criam grande número de manias tempo-

rárias, consecutivas, iguais a surtos de enfermidades perdurando por semanas ou pouco meses, em 

determinada área circunscrita, e depois desaparecendo para sempre (bambolê, tamagochi). 
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Autopesquisologia. Conforme a Experimentologia, eis 6 características básicas, listadas 

na ordem funcional, indicando rumos para as pesquisas das manias humanas: 

1.  Tipos de manias. 

2.  Superstições. 

3.  Simpatias. 

4.  Psiquiatria. 

5.  Dicionários de Manias: Lexicoteca. 

6.  Diferenças de fobia. 

 

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 Maniologia, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Alcoolismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Riscomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

QUEM  VIVE  SUBJUGADO  ÀS  MANIAS,  MESMO  MÍNIMAS  
E  ÍNTIMAS,  IRREVELADAS  AO  PÚBLICO,  É  VÍTIMA  DOEN-
TE  DA  AUTOCORRUPÇÃO,  IGNORANDO  COMPLETAMENTE   

A  VIVÊNCIA  DO  CÓDIGO  PESSOAL  DE  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você mantém algum tipo de mania somente conhecida por si mesmo?  

É compulsão merecendo tratamento? 
 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Ballen, Albenize; Diferentes Manias Alimentares entre Meninos e Meninas; O Estado do Paraná; Jornal; 

Diário; Ano 50; N. 15.132; Caderno: O Estadinho; Seção: Curiosidades do RAM; 5 fotos; Curitiba, PR; 15.07.01; página 8. 

02.  Corrêa, Villas-Bôas; Mania de Gabinete; Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 218; Seção: Opinião; 
Rio de Janeiro, RJ; 12.11.99; página 7. 

03.  Gazeta do Povo; Redação; Uma Nova Mania Nacional; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.849; Seção: Vaida-

de; Curitiba, PR; 28.07.2000; página 3. 
04.  Gonzalez, Ricardo; Vinilmania; Reportagem; O Dia; Jornal; Ano 48; N. 17.095; Caderno: D; 1 foto;  

3 ilus.; 05.04.99; primeira página (chamada) e capa do caderno. 

05.  Gueiros, Pedro Motta; Caiomania (Futebol & Torcida); Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 171; 
Caderno: Esportes; 5 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 26.09.99; capa do caderno (manchete). 

06.  Lacerda, Suplicy de; & Virmond, Arthur; Mania de Inglês e Não Só; Reportagem; O Estado do Paraná; 

Jornal; Diário; Ano 50; N. 14.979; Caderno: 1o; Seção: Opinião; 1 ilus.; Curitiba, PR; 14.01.01; página 4. 
07.  Marra, Heloisa; A “Customania”; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXVI; N. 24.573; Caderno: Ela; 4 fo-

tos; Rio de Janeiro, RJ; 09.12.2000; página 9. 

08.  Mazza, Luiz Geraldo; A Mania das Bombas (Paranoia do Embrulho); Folha do Paraná; Jornal; Diário; 
Ano 52; N. 15.057; Seção: Opinião; 1 ilus.; Londrina, PR; 04.02.01; página 2. 

09.  O Paraná; Redação; A Pokémania chega Hoje no Cine Central Park; Jornal; Diário; Caderno: Varieda-

des; 4 ilus.; Cascavel, PR; 07.01.2000; página 17. 
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10.  Panati, Charles; Panati’s Parade of Fads, Follies and Manias: The Origin of our Most Cherished Obses-

sions; XX + 492 p.; 73 fotos; 106 refs.; 23 x 15,5 x 3 cm; br.; Editora Harper Perennial; New York, NY; 1991; páginas 

198 a 219. 
11.  Pedreira, Fernando; A Mercadomania; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXVI; N. 24.615; Seção: Opini-

ão; Rio de Janeiro, RJ; 21.01.01; página 7. 

12.  Piqué, Josep; Ocaso de la “Blairmanía”; La Vanguardia; Jornal; Diário; N. 42.708; Seção: Opinión;  
1 ilus.; Barcelona, Espanha; 01.10.2000; página 33. 

13.  Rezende, Marcelo; Aniversário de Uma Mania (Jacques Lacan); Gazeta Mercantil; Jornal; Diário; Ano 

LXXXI; N. 22.061; Caderno: Fim de Semana; 1 ilus.; São Paulo, SP; 13-15.04.01; página 20. 
14.  Sroulevich, Nei; Gugamania, o Novo Sabor Nacional (Tênis); Jornal do Commercio; Diário; Ano 

CLXXIV; N. 58; Seção: Perspectivas; Rio de Janeiro, RJ; 11.12.2000; página A – 18. 

15.  Teles, Benedito; Área de Lazer é Nova Mania em Ibaiti; Folha do Paraná; Jornal; Diário; Seção: Cida-
des; 1 foto; Londrina, PR; 23.01.01; página 4. 

16.  Ussem, Jerry; Primeiro: Um Mundo Cheio de Manias (Tecnologia & Febre do Momento); O Estado do 
Paraná; Jornal; Diário; Fortune Américas; Suplemento; Quinzenal; Vol. 4; N. 26; 1 ilus.; Curitiba, PR; 27.12.2000; página 4. 
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M A N T E N A B I L I D A D E    H U M A N A  
( P R O F I L A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A mantenabilidade humana é a qualidade, propriedade, atributo ou caracte-

rística do planejamento das ações de manutenção intra, inter e extraconscienciais a serem realiza-

das durante a vida humana, aumentando a holodisponibilidade da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo mantenimento vem do idioma Espanhol, mantenimiento, “efeito de 

manter-se; alimentação; sustento”, de mantener, “manter; prover alimento; conservar; sustentar”. 

Surgiu no Século XIX. O vocábulo humano procede do mesmo idioma Latim, humanus, “huma-

no; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas Humanida-

des”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Manutenabilidade humana. 2.  Detalhamento da estratégia de vida.  

3.  Planejamento de salvaguardas. 4.  Planejamento do plano B. 5.  Profilaxia das falhas humanas. 

6.  Efetividade operacional humana. 

Neologia. As 3 expressões compostas mantenabilidade humana, mantenabilidade huma-

na vulgar e mantenabilidade humana avançada são neologismos técnicos da Profilaxiologia. 

Antonimologia: 1.  Ação de manutenção. 2.  Obsolescência programada. 3.  Sinal de 

alerta. 

Estrangeirismologia: a redundância em standby; a safety and security; os check ups 

periódicos; a redução do downtime. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à precisão no planejamento evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Evitemos os 

erros. 

Coloquiologia. Errar é humano. 

Citaciologia. – Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros (Confú-

cio, 551–479 a.e.c.). Na vida nunca se deveria cometer duas vezes o mesmo erro. Há bastante por 

onde escolher (Bertrand Russel, 1872–1970). Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não 

planejar (Harvey Malkey, 1932–). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Um desastre vem raramente 

sozinho. Se um problema tem solução, está resolvido, e se não tem, resolvido está. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mantenabilidade; a autopesquisa da autopense-

nidade; o mapeamento dos pensenes; a definição do materpensene; a retilinearidade pensênica;  

o pen dos autopensenes; os pecadilhos mentais; a imprudência pensênica; o policiamento dos pen-

senes; o reparo pensênico; o descarte do egopensene; os elipsopensenes; a elipsopensenidade; os 

ictopensenes; a ictopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os entropopensenes; a en-

tropopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade. 

 

Fatologia: a mantenabilidade humana; a característica de planejar a evitação de equívo-

cos pessoais na vivência cotidiana; o aprendizado advindo da análise detalhada dos erros; a des-

dramatização do erro; a superação do óbvio na análise das causas; a identificação da causa co-

mum; a verificação formal dos modelos; a aferição racional; o planejamento no momento de 

maior lucidez; o objetivo proéxico; o sistema antissurpresas negativas; a definição da estratégia 

de manutenção; a prevenção dos equívocos; a visão por detrás do morro; a identificação da falha 

oculta; a identificação do tipo e efeito da falha; o erro de paralaxe; a diminuição da falha prematu-

ra; a identificação dos sistemas em série e paralelo; as falhas múltiplas; o algoritmo de ação;  
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a metodologia científica aplicada à vida humana; a ABNT; a diminuição do tempo médio para re-

paro; o aumento do tempo médio entre falhas; o aumento da disponibilidade; a frequência da ma-

nutenção preventiva; os indicadores para manutenção preditiva; a manutenção centrada no históri-

co pessoal; a manutenção preventiva imperfeita; a manutenção estética; os erros premeditados; os 

erros técnicos; os ensaios não-destrutivos; os psicodramas; as provas da Conscienciologia identi-

ficando as lacunas de conhecimento; o balanço existencial; a vistoria severa como recurso profi-

lático do acidente de percurso; a ampliação do círculo de amizades; o grupo de apoio; a evitação 

da sobrecarga; a relação carga versus resistência; o aumento da resistência; o dimensionamento da 

carga; a resiliência; a tenacidade à fratura; a restauração; a conservação; a evitação da tríade da 

erronia; a comorbidade; a evitação das paradas não programadas; a inadvertência; a redundância 

por voto majoritário; a tendência intrínseca ao erro; o meio ambiente indutor; o meio ambiente in-

transigente; o corte dos contrafluxos; a orientação quanto ao futuro resgaste no momento de mai-

or lucidez; os sinais de alerta; a frase de efeito; a pseudossegurança; a falta de identificação dos 

sinais somáticos advindos do estresse; o mau hábito incorporado; o uso equivocado da adrenalina 

ao deixar tudo para a última hora; o viver na corda bamba; a inexistência dos registros impedindo 

avaliação detalhada; a correção de rota; a diminuição das sequelas; a retomada da tarefa proexo-

gênica; o reprojeto por parte da conscin intermissivista; a abordagem plural e criativa na busca de 

alternativas; o sobrepairamento nas abordagens. 

 

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

amparador; a expansão do mentalsoma; as disciplinas dos Cursos Intermissivos; a salvaguarda 

pré-ressomática; o calço dos amparadores extrafísicos; as equipes de manutenção extrafísicas;  

o efeito reparador da oficina extrafísica atuando na mantenabilidade consciencial; a assim; a de-

sassim; a mantenabilidade já contemplada na elaboração das cláusulas pétreas; o sistema paralelo 

da multidimensionalidade; os expectadores extrafísicos no estudo da caminhada dos neoverbetó-

grafos; os encontros intrafísicos e extrafísicos; a manutenção holossomática; os extrapolacionis-

mos; a projeção lúcida; a experiência de quase morte (EQM); o paramicrochip. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo erro-falha-pane; o sinergismo probabilidade de ocor-

rência–severidade da consequência; o sinergismo resultante das redundâncias ativas. 

Principiologia: o princípio do errando se aprende; o princípio popular “quem procura, 

acha”; o princípio da precaução. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias do planejamento. 

Tecnologia: a técnica da análise de árvore de falhas; a técnica da análise de árvore de 

eventos; a técnica da análise de modos de falhas e efeitos; a técnica das 5 horas de autorrefle-

xão; a técnica Poka-Yoke; a técnica da espera de 15 minutos; a técnica da priorização do mais 

relevante; a técnica do detalhismo e da exaustividade; a técnica da atenção prospectiva; a téc-

nica do corte dos contrafluxos; a técnica de manutenção do megafoco pessoal; a técnica de ela-

boração e acompanhamento de projetos. 

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

cienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico do 

cosmograma; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório da vida. 

Efeitologia: o efeito da falha oculta abortado nas checagens periódicas; o efeito do ape-

deutismo no planejamento; o efeito Hulk. 

Ciclologia: o ciclo erro-análise-reprojeto; o ciclo de vida. 

Enumerologia: o ato de contar até 10; o ato de respirar fundo; o ato de não baixar  

a guarda aos possíveis erros; o ato de ser cuidadoso nos empreendimentos; o ato de prever  

o imprevisível; o ato de não aceitar improvisos; o ato de adaptar-se ao contratempo; o ato de es-

nobar possíveis falhas. 
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Binomiologia: o binômio falha múltipla–falha comum; o binômio resolução do solucio-

nável–adaptação ao insolucionável. 

Crescendologia: o crescendo falha oculta–erro sutil–tríade da erronia; o crescendo fa-

lha prematura–falha casual–falha por desgaste; o crescendo leitura falha–diagnóstico falho–fa-

lha premeditada; o crescendo planejamento-simulação-consecução-manutenção-completismo;  

o crescendo da visibilidade das imprevidências no planejamento; o crescendo planejamento ex-

trafísico–realização intrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio identificar-retificar-completar; o trinômio laborfilia-desafio-

filia-Adaptaciologia; o trinômio Cuidadologia-Perdologia-Disciplinologia. 

Antagonismologia: o antagonismo prevenir / remediar; o antagonismo habilidade de 

preservar / necessidade de reparar; o antagonismo acerto / erro; o antagonismo detalhismo téc-

nico / perfeccionismo patológico; o antagonismo evitação do erro / defesa do ego; o antagonismo 

autossegurança / autodefensividade; o antagonismo conscin otimista / conscin negligente; o an-

tagonismo ação / distração. 

Paradoxologia: o paradoxo da superproteção da criança gerando adulto inseguro;  

o paradoxo das falhas melhorarem a performance; o paradoxo de quanto mais usado mais confi-

ável; o paradoxo da efetividade máxima ser obtida com menores níveis de proteção; o paradoxo 

dos pequenos descuidos poderem gerar grandes problemas. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a planofilia; a teaticofilia; a disciplinofilia. 

Fobiologia: a distiquifobia; a ataxofobia; a cacorrafiofobia. 

Sindromologia: a síndrome do freio de mão puxado; a síndrome do super-homem. 

Maniologia: a acribomania; a fracassomania. 

Mitologia: o mito de terceirizar o destino para os amparadores; o mito do destino imu-

tável; o mito do corpo fechado. 

Holotecologia: a metodoteca; a administroteca; a monitoroteca; a sistematicoteca; a pes-

quisoteca; a problematicoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Profilaxiologia; a Paraprofilaxiologia; a Conformaticologia;  

a Sistematologia; a Habitologia; a Experimentologia; a Paratecnologia; a Intencionologia; a Voli-

ciologia; a Semiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; o evoluciólogo; o ser incauto. 

 

Masculinologia: o verbetógrafo; o guarda-costas; o leão de chácara; o protetor; o bate-

dor; o retomador de tarefa; o truculento; o descuidado; o desnorteado; o estoquista racional;  

o calculista cosmoético. 

 

Femininologia: a verbetógrafa; a guarda-costas; a leoa de chácara; a protetora; a bate-

dora; a retomadora de tarefa; a truculenta; a descuidada; a desnorteada; a estoquista racional;  

a calculista cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens ta-

chypsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens 

rationabilis; o Homo sapiens experimentatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mantenabilidade humana vulgar = o planejamento familiar; mantenabili-

dade humana avançada = o planejamento existencial precoce do inversor lúcido. 
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Culturologia: a cultura do prevenir para não remediar; a cultura da mantenabilidade. 

 

Taxologia. À luz da Profilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem de complexidade, 3 itens 

de mantenabilidade humana relativos ao soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma: 

1.  Preventivas: os exercícios físicos periódicos; os 20 EVs diários; o sexo diário; as 

provas da Conscienciologia. 

2.  Preditivas: a consulta médica sob demanda; o autencapsulamento energético; o ato 

de “morder a l ngua”; o uso da lexicoteca para dirimir dúvidas pontuais e momentâneas. 

3.  Corretivas: o implante da prótese; o arco voltaico craniochacral; a impactoterapia;  

o uso da Holoteca na ampliação da cosmovisão. 

 

Cronêmica. Eis, na condição de exemplos, listados em ordem cronológica, 3 períodos de 

planejamento relativos às ações preventivas visando a mantenabilidade para a vida humana: 

1.  Intermissiologia: os laboratórios de simulação das condições da próxima vida huma-

na; a vacina contra as futuras distrações tecnológicas; a escolha das ferramentas de acordo com  

o operador. 

2.  Intrafisicologia: a reserva financeira; o planejamento familiar; o plano de saúde;  

a procuração; o backup do livro ainda não concluído. 

3.  Dessomatologia: o inventário dos bens; o testamento. 

 

Prevenciologia. A prevenção é mais salutar quando há atuação no presente, seja na su-

peração de trafares, no reconhecimento de trafores ou no preenchimento de trafais. Tais medidas 

trabalhadas, hoje, evitam os tropeços e minimizam a severidade de falhas múltiplas amanhã. 

 

Benefícios. Eis, listados em ordem alfabética abaixo, 10 benefícios alcançados através da 

mantenabilidade humana: 

01.  Ampliação da visão de conjunto. 

02.  Avaliação da voliciolina pessoal. 

03.  Constância da confiabilidade. 

04.  Desdobramento dos resultados. 

05.  Desenvolvimento da flexibilidade. 

06.  Diminuição da ansiedade. 

07.  Fortalecimento da autossegurança. 

08.  Incremento da autodisponibilidade. 

09.  Intensificação da amparabilidade. 

10.  Sobrepairamento dos contrafluxos. 

 

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 mantenabilidade humana, indicados para a expansão 

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Duplicidade  de  objetos:  Autexperimentologia;  Neutro. 

05.  Epidemioprofilaxia:  Paraprofilaxiologia;  Neutro. 

06.  Miniacidente:  Acidentologia;  Nosográfico. 

07.  Planejamento  milimétrico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Pseudoerro:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Reparo  técnico:  Autopesquisologia;  Neutro. 

10.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 
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11.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

13.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

14.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

QUANDO  COLOCADA  EM  PRÁTICA  PELA  CONSCIN  LÚCI-
DA,  A  MANTENABILIDADE  HUMANA  AUXILIA  NA  INTEGRI-
DADE  HOLOSSOMÁTICA  AUMENTANDO  A  PROBABILIDADE  

DE  COMPLETUDE  NOS  EMPREENDIMENTOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega os recursos mentaissomáticos no plane-

jamento da mantenabilidade humana ou você vive na condição de trem descarrilado? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dhillon, Balbir Singh; Maintainability, Maintenance, and Reliability for Engineers; 240 p.; 16 caps.; alf.; 

30 diagramas; 49 enus.; 36 esquemas; 338 fórmulas; 3 gráfs.; 14 tabs.; glos. 22 termos; 290 refs.; 23 x 16 cm; br.; CRC 
Press; 2006; Boca Raton, FL; EUA; páginas 125 e 126. 

2.  Fernandes, Pedro; Profilaxia Aplicada à Proéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11;  

S-1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro- 
-Março, 2007; páginas 75 a 88. 

3.  Lafraia, João Ricardo Barusso; Manual de Confiabilidade, Mantenabilidade e Disponibilidade; 388 p.; 28 

caps.; 4 cronologias; 46 diagramas; 142 enus.; 44 esquemas; 8 formulários; 356 fórmulas; 1 foto; 110 gráfs.; 17 ilus.;  
1 microbiografia; 76 tabs.; glos 12 termos; 28 refs.; 23 x 16 cm; br.; 2ª imp.; Qualimark; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 

133 a 172. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 24 seções; 1.584  
p.; 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.; 5 índices; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; 
Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 964 a 966. 

5.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 24 seções; 1.584 p.; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbio- 
grafia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 5 índices; 29 x 21 x 7 cm; enc.;  

3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2004; páginas 76, 333 e 496. 
6.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner et al.; 18 seções; 1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 si-

nopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 4 índices; 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 488 a 490. 

7.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 40 seções; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 8 índices; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 468, 477, 479 e 525. 

 

G. K. 
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M A N T E N E D O R    D O    H O L O C I C L O  
( H O L O C I C L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O mantenedor do Holociclo é a conscin voluntária, homem ou mulher, 

componente da equipe de sustentação funcional e energética do laboratório de desassédio 

mentalsomático, localizado no Campus da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC), tecnicamente preparada para guiar os visitantes e orientar as 

pesquisas nas coleções básicas, encicloteca, lexicoteca e hemeroteca, fundamentadoras de 

gestações conscienciais, notadamente dos trabalhos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo mantenedor vem do idioma Espanhol, mantener, “manter; 

prover alimento; conservar; sustentar”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição holo 

procede do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O termo ciclo provém do idioma 

Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklós, “c rculo; roda”. 

Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Sustentador do Holociclo. 2.  Amparador intrafísico do Holociclo.  

3.  Tutor do Holociclo. 4.  Guardião do Holociclo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo 

mantenedor: automantenedor; mantedor; mantedora; mantença; mantenciada; mantenciado; 

mantenedora; mantenedoria; mantenimento; manter; manteúda; manteúdo; mantida; mantido; 

manutenção; manutência; manutenência; manutenida; manutenido; manutenir; manutenível. 

Neologia. As 3 expressões compostas mantenedor do Holociclo, mantenedor veterano 

do Holociclo e mantenedor iniciante do Holociclo são neologismos técnicos da Holociclologia. 

Antonimologia: 1.  Bibliotecário. 2.  Holotecário. 3.  Mantenedor de obras. 4.  Mantene-

dor predial. 5.  Mantenedor de equipamentos. 

Estrangeirismologia: o showroom da multidimensionalidade; o timeline da Projeciolo-

gia e Conscienciologia; o hardware e o software mentaissomáticos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao atilamento no atendimento mentalsomático. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quem sus-

tenta, responsabiliza-se. Manter é difícil. Defendamos com discernimento. Holociclo: centro léxi-

cográfico. 

Ortopensenologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Holociclo. O holociclo é show room da multidimensionalidade, megalaboratório de 

desassédio mentalsomático, aglutinador de talentos, fábrica de neossinapses e incubadora paratec-

nológica”. “Se você tem dificuldade para definir o tema para a redação do seu livro, faça uma vi-

sita ao Holociclo e à Holoteca, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), na 

Cognópolis-Foz. A cosmovisão do que já foi publicado pela Humanidade ajuda à conscin  

a adquirir a autocosmovisão”. 

2.  “Liberta  o. No Holociclo libertamos os dicionários das prisões das estantes a fim 

de libertar os mentaissomas das caixas encefálicas humanas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; o holopensene pessoal da pesqui-

as latente carregada no pen; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taxopensenes; a taxipensenidade; os orismopen-

senes; a orismopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os enciclopensenes; a enci-

clopensenidade; a refratariedade holopensênica aos assediadores. 
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Fatologia: o fulcro de assistencialidade avançada para as conscins ressomadas; a apre-

sentação dos fatos mentaissomáticos; a realização da tares dos fatos no cosmograma; o acom-

panhamento de visitações escolares ou de turismos; o deslumbre do visitante; a saudação e o cum-

primento do mantenedor; as perguntas básicas “de onde vem?”, “conhece a  onscienciologia?”;  

a apresentação básica ou técnica; o livro de assinaturas das visitas durante o dia; o suprimento de 

necessidades do visitante; o tecnopolo evoluído onde o mantenedor atua; a atualização do portfó-

lio das pontoações do painel do Holociclo; a megamesa dos pesquisadores; as pastas amarelas do 

cosmograma; as cubas dos volumes excessivos de fatos e parafatos; os periódicos do mundo in-

teiro (PMIs) nacionais, internacionais e os números “1”; os léxicos nas mesas horizontais; a busca 

de fontes e argumentos fundamentados para as gestações conscienciais, notadamente para os tra-

balhos da Enciclopédia da Conscienciologia; o trabalho de operário mentalsomático; o local do 

fichamento exaustivo; a pilha de papéis brancos instigadores da escrita; o encaminhamento à Ho-

loteca. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o apresentador de 

parafatos mentaissomáticos; a pesquisa parapsíquica; a inspiração de amparadores extrafísicos de 

função na orientação de auto e heteropesquisas; o parapsiquismo intelectual colaborando na pes-

quisa de autores; a visitação de consciexes intelectuais pré-intermissivistas; a visita de amparado-

res despertos e de evoluciólogos; a paravisita das consciexes acampadas nas cercanias do Holoci-

clo; o fenômeno de olorização promovendo a limpeza do ambiente; os parafenômenos rudimenta-

res percebidos; os recursos de amparo na psicofonia ou clariaudiência ao transmitir informações 

aos intermissivistas; as intuições de pesquisa necessárias ao visitante; os desbloqueios do paracé-

rebro dos pesquisadores; a aplicação do frontochacra a frontochacra; os insights vindos natural-

mente à pesquisa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração; o sinergismo da inter-

cooperação nos mutirões de trabalho mentalsomático. 

Principiologia: o princípio da anopistografia; o princípio de os fatos orientarem as pes-

quisas; o princípio do respeito aos especialistas; o princípio “somos detalhistas, não perfeccio-

nistas”. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica mentalsomática; a teoria do gruporreve-

zamento multiexistencial; a teoria do confor; a teática do 1% de teoria e 99% de transpiração. 

Tecnologia: a técnica do sorriso-acolhimento-visitação; a técnica do campo visual;  

a técnica das 3 grandes visitações; a técnica da Lexicologia Horizontalizada; a técnica do deta-

lhismo; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais. 

Voluntariologia: os voluntários mantenedores do Holociclo; a entrevista do candidato  

a voluntário; o termo assinado de adesão ao voluntariado da Conscienciologia; as 70 equipes de 

voluntariado do Holociclo (Data-base: 2015); o voluntário diário; o voluntário a distância. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o labora-

tório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Automentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Au-

topensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; a elaboração de Bibio-

grafia Exaustiva Específica (BEE) enquanto labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia; o Colégio 

Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Le-

xicólogos; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Men-

talsomatologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível dos Despertos. 

Efeitologia: o efeito imediato da recuperação de cons. 
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Neossinapsologia: as neossinapses cosmovisiológicas geradas pelo Cosmograma; as ne-

ossinapses evolutivas obtidas a partir dos léxicos. 

Enumerologia: o mantenedor cultural cosmoético; o mantenedor ativista multidimen-

sional nas pesquisas da consciência; o mantenedor membro da equipe treinada; o mantenedor 

técnico assistente de consréus ressomadas; o mantenedor auxiliar de conscins escritoras; o mante-

nedor assistente de consciexes evocadas; o mantenedor cuidador do patrimônio. 

Ciclologia: o ciclo de funcionamento domingo a domingo; o ciclo das neoideias; o ciclo 

de criatividade evolutiva; o ciclo análise-síntese; o ciclo monovisão-cosmovisão. 

Binomiologia: o binômio curiosidade-pesquisa; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação paracérebro-cérebro; a interação disponibilidade assisten-

cial–disposição autopesquisística. 

Crescendologia: o crescendo aproximação simples–aproximação composta. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinô-

mio motivação-trabalho-lazer; o trinômio bibliomática-lexicomática-enciclomática. 

Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebral-antonímico-sinonímico-analógi-

co-poliglótico; o polinômio recepção-acolhimento-orientação-visitação aplicado aos visitantes. 

Antagonismologia: o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo feliz na igno-

rância / buscador da proéxis; o antagonismo ansiosismo / paciência; o antagonismo ler folder  

/ ler tratado. 

Paradoxologia: o paradoxo de o holopensene homeostático poder ser mantido mesmo 

tratando-se de assuntos nosográficos da lexicoteca e hemeroteca. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a intelectocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a lei do maior esforço intelectivo; a lei 

do direito autoral (Lei N. 9610, de 19 de fevereiro de 1998); a lei do maior esforço neoverpo-

nológico; a lei do voluntariado (Lei N. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998). 

Filiologia: a tecnofilia; a bibliofilia; a cogniciofilia; a autocogniciofilia. 

Fobiologia: a tecnofobia; a neofobia; a bibliofobia; a neoverponofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome do desperdício consciencial. 

Maniologia: a evitação da  cleptomania. 

Mitologia: o mito de estarmos sós; o mito do acaso; o mito de agradar a todos; o mito 

da onipotência; o mito do isolamento; o mito do conhecimento integral; o mito da mudança aute-

volutiva sem desassédio. 

Holotecologia: a orismoteca; a neologisticoteca; a idiomaticoteca; a pensenoteca; a vo-

luntarioteca; a lexicoteca; a revistoteca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Holociclologia; a Autocogniciologia; a Conscienciopediologia;  

a Cosmanalisologia; a Descrenciologia; a Enciclopediologia; a Enumerologia; a Linguisticologia;  

a Lexicologia; a Mentalsomatologia; a Metodologia; a Cosmognosiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin visitante; a pessoa erudita; a personalidade polímata; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o mantenedor do Holociclo; o classificador; o fichador; o recórter; o ta-

xologista; o hemerotecário; o cosmanalista; o infocomunicólogo; o orismólogo; o lexicógrafo;  

o etimólogo; o neologista; o autor conscienciológico; o verbetógrafo; o verbetólogo; o revisor;  

o especialista; o professor; o palestrante; o amparador; o amparador de função; o evoluciólogo;  

o intermissivista; o inversor; o reciclante. 

 

Femininologia: a mantenedora do Holociclo; a classificadora; a fichadora; a recórter; a 

taxologista; a hemerotecária; a cosmanalista; a infocomunicóloga; a orismóloga; a lexicógrafa;  

a etimóloga; a neologista; a autora conscienciológica; a verbetógrafa; a verbetóloga; a revisora;  
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a  especialista; a professora; a palestrante; a amparadora; a amparadora de função; a evolucióloga; 

a intermissivista; a inversora; a reciclante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo 

sapiens lexicographus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens cognitor; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mantenedor veterano do Holociclo = a conscin voluntária, com domínio 

do acervo e percepção da conexão com o amparo de função; mantenedor iniciante do Holociclo  

= a conscin voluntária, principiante no conhecimento do acervo e percepção do amparo de 

função. 

 

Culturologia: a diversidade cultural; os intercâmbios culturais; a cultura humanista;  

a cultura editorial dos catálogos das editoras / livrarias; a cultura da Parapercepciologia Cos-

movisiológica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 10 atri-

butos passíveis de serem desenvolvidos pela conscin lúcida, por meio de pesquisas detalhistas, 

enquanto atua na mantenedoria do Holociclo: 

01. Autoconsciencialidade. 

02. Autodesassedialidade. 

03. Autodidatismo. 

04. Autoortopensenidade. 

05. Autorganização. 

06. Autorreflexofilia. 

07. Bibliofilia. 

08. Detalhismo. 

09. Leiturofilia. 

10. Parapercuciência evolutiva. 

 
Oportunidade. Ao intermissivista interessado no desenvolvimento mentalsomático sa-

dio, a mantenedoria no Holociclo oferece artefatos do saber, livros, dicionários, recortes e o holo-

pensene favorável à conquista da auterudição evolutiva. 

 

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 mantenedor do Holociclo, indicados para a expansão 

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

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Coletivo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Equipe  técnica  do  Holociclo:  Voluntariologia;  Homeostático. 

10.  Gratidão  intelectual:  Retribuiciologia;  Homeostático. 

11.  Holociclo:  Cosmocogniciologia;  Neutro. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14391 

12.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

13.  Imersão  pontual:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Mantenabilidade  humana:  Profilaxiologia;  Neutro. 

 

O  MANTENEDOR  DO  HOLOCICLO,  ALÉM  DE  ATUAR  EN-
QUANTO  GUIA  ESCLARECEDOR  DOS  NEOVISITANTES,  

CONTRIBUI  PARA  O  DESASSÉDIO  MENTALSOMÁTICO  DOS  

PESQUISADORES  NAS  PRODUÇÕES  DAS  MEGAGESCONS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já exerceu o papel de mantenedor do Holociclo 

no voluntariado do Campus CEAEC? Vivenciou experiências parapsíquicas durante as ativi-

dades? 
 

Bibiografia  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 le-

xicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

795 e 973. 
2.  Idem; 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; páginas 157, 237 e 325. 
 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Manual do Intermissivista é o conjunto de técnicas, procedimentos, re-

cursos, diretrizes, posturas e evitações otimizadoras do completismo existencial, utilizadas pela 

conscin egressa de curso pré-ressomático, ao modo de vade-mécum proexológico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra manual deriva do idioma Latim, manualis, “de mão, movido  

à mão”. Surgiu no Século XVI. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; 

entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, 

“ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixe ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apa-

receu no Século XIII. O sufixo ista provém do idioma Grego, istes, designado “adepto; aderente; 

seguidor; partidário”.  

Sinonimologia: 1.  Manual do proexista. 2.  Guia técnico do intermissivista. 3.  Guia 

prático do intermissivista.  

Arcaismologia. Eis termo antigo, obsoleto, para manual: breviário.  

Neologia. As 3 expressões compostas Manual do Intermissivista, Manual inicial do In-

termissivista e Manual avançado do Intermissivista são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Manual da Eletronótica. 2.  Vade-mécum do advogado. 

Estrangeirismologia: o pocket book maceteado do completista existencial; o Gesconari-

um; o Retrocognitarium; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da holomatu-

rescência quanto à autocoerência intermissiva. 

Ortopensatologia: – “Manuais. Se você pretende participar de alguma equipin de vo-

luntários da Conscienciologia, comece por estudar o manual Conscienciograma, mas se você pre-

tende receber a assistência de equipex, comece por estudar o  anual da  enepes”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva (IE); o holopensene pes-

soal do megafoco proéxico; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; a proexo-

pensenidade; o materpensene da intermissibilidade; a retilinearidade pensênica no megafoco pro-

éxico; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

Fatologia: o Manual do Intermissivista; o manual auxiliar do desfrute produtivo da 

ressoma; o livro de uso frequente do intermissivista; o glossário de verpons; o livro de bolso teáti-

co do reciclante existencial; o roteiro prático do egresso de Curso Intermissivo (CI); a lista de 

enunciados pró-compléxis autaplicados; a microminoria de egressos de Curso Extrafísico; a lista-

gem de evitações antidesperdício proéxico; a enumeração dos aportes existenciais recebidos;  

o dicionário autotemático do maxiproexista; a analogia do livreto explicativo acompanhando os 

equipamentos novos; o inventário de recursos evolutivos do intermissivista; o índice remissivo 

das cláusulas da autoproéxis; o passo a passo do trajeto evolutivo pessoal; as diretrizes pré-esta-

belecidas da proéxis; as tarefas existenciais elencadas; o manual da autoproéxis transformado em 

megagescon maxiproéxica; o fato de o manual não substituir o tratado da especialidade conscien-

ciológica e a Enciclopédia da Conscienciologia; a antologia das superações exemplares; o cader-

no de campo da autopesquisa seriexológica; a construção do vocabulário pessoal de termos cos-

moéticos; o livro do autorrevezamento planejado. 

Parafatologia: o conteúdo programático do Curso Extrafísico Avançado; o acerto evolu-

tivo na retrovida crítica na condição de voucher para o Curso Intermissivo; o amparador extrafísi-
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co; a colheita intermissiva; a comunex Interlúdio acolhendo os futuros intermissivistas; as aulas 

temáticas dos Cursos Extrafísicos Avançados com megafoco nas gescons gruporrevezadoras. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Manual Pessoal de Prioridades (MPP)–Manual do In-

termissivista. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do completista existencial;  

o princípio da economia de males; o princípio de a maior caminhada começar com o primeiro 

passo; o princípio do 1% de teoria e 99% de prática; o princípio da evolução permanente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluso no Manual do Intermissi-

vista. 

Teoriologia: a teoria da aceleração evolutiva; a teoria dos Cursos Intermissivos; as pa-

rateorias; a teoria da Retribuiciologia; a teoria dos trafores ociosos. 

Tecnologia: o banco pessoal de técnicas evolutivas; a técnica dos manuais; a técnica do 

dia evolutivamente útil; as paratécnicas; a técnica das 50 vezes mais aplicada à teatização do CI; 

a técnica da exaustividade nas autorreciclagens; a técnica da tenepes; a técnica da invéxis; a téc-

nica da conscin-cobaia voluntária; a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da recéxis;  

a técnica do sobrepairamento analítico perante as dispersões da contemporaneidade; a técnica da 

autoinclusão no Curso de Longo Curso. 

Voluntariologia: os manuais do voluntariado conscienciológico orientando as melhores 

práticas; o trabalho voluntário tarístico; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs) contribuindo na formação de neoautores conscienciológicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexo-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexó-

logos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito exemplificador do registro das autossuperações; o efeito interassis-

tencial da publicação de manual tarístico; o efeito produtivo da autorganização continuada. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela teática do CI. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo das gescons retributivas. 

Enumerologia: o livro de cabeceira do intermissivista; as técnicas evolutivas do inter-

missivista; a rotina útil do intermissivista; a produção verbetográfica do intermissivista; as tarefas 

assistenciais do intermissivista; as evitações inteligentes do intermissivista; as escolhas de destino 

do intermissivista. 

Binomiologia: o binômio proéxis-moréxis; a atenção ao binômio recebimento-retribui-

ção; o binômio pessoa certa–lugar certo; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis. 

Interaciologia: a interação comunin-comunex; a interação proéxis-compléxis; a intera-

ção intermissivista-evoluciólogo; a interação cognição-experimentação. 

Crescendologia: o crescendo das intermissões prolongadas.  

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio motivação-tra-

balho-lazer do intermissivista lúcido; o trinômio vida humana–intermissão pós-dessomática–pró-

xima vida humana (proéxis). 

Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-manual-livro-tratado sobre a Intermissio-

logia. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria intermissiva / prática proexológica; o antago-

nismo estagnação / evolução; o antagonismo reter / doar. 

Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista inadaptado; o paradoxo do intermissivis-

ta sem autorado. 

Politicologia: a proexocracia; a bibliocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na materialização do Curso Intermissivo. 
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Filiologia: a neofilia; a priorofilia; a cogniciofilia; a recexofilia; a autopesquisofilia;  

a grafofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da intermissiofobia; a profilaxia da proexofobia; a incoerência 

da bibliofobia dos egressos de CI. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA). 

Maniologia: a mania de reclamar da ressoma; a mania de esbanjar aportes existenciais;  

a mania de subestimar manuais enxutos. 

Holotecologia: a intermissioteca; a evolucioteca; a proexoteca; a cognoteca; a parapsi-

coteca; a seriexoteca; a retrocognoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intermissiologia; a Autorganizaciologia; a Intrafi-

sicologia; a Conscienciografologia; a Seriexologia; a Evoluciologia; a Autorretrocogniciologia;  

a Parapercepciologia; a Reurbexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

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

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

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 intermissivista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparado-

ra intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; 

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens completista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autoconsciens; o Homo sa-

piens retrocognitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Manual inicial do Intermissivista = a listagem das 50 primeiras técnicas 

otimizadoras da materialização do Curso Intermissivo na atual ressoma; Manual avançado do In-

termissivista = a compilação de 500 técnicas otimizadoras da materialização do Curso Intermissi-

vo na atual ressoma. 

 

Culturologia: a cultura da retribuição; a cultura da virada evolutiva; a cultura da Cos-

movisiologia Conscienciológica; a cultura da Era da Lucidez. 

 

Pensenografologia. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 8 guias práticos conscienci-

ológicos já publicados (Ano-base: 2015), indispensáveis ao intermissivista atilado: 
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1.  Manual da Conscin-cobaia. 

2.  Manual da Dupla Evolutiva. 

3.  Manual da Proéxis. 

4.  Manual da Tenepes. 

5.  Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. 

6.  Manual de Redação da Conscienciologia. 

7.  Manual do Acoplamentarium. 

8.  Manual dos Megapensenes Trivocabulares. 

 

Prospectivologia. Segundo a Conscienciografologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética 100 temáticas conscienciológicas, temas de verbetes e técnicas pró-evolutivas, passíveis de 

comporem livros-texto essenciais aos egressos do CI (Data-base: outubro de 2015): 

01. Manual da Aceleração da Erudição. 

02. Manual da Antidispersão Consciencial. 

03. Manual da Argumentação Tarística. 

04. Manual da Autocientificidade. 

05. Manual da Autoconsciencioterapia. 

06. Manual da Autocriticidade Cosmoética. 

07. Manual da Autodecidibilidade. 

08. Manual da Autodesdramatização. 

09. Manual da Autoimperturbabilidade. 

10. Manual da Autorganização. 

11. Manual da Autorreflexão. 

12. Manual da Autotaquirritmia Homeostática. 

13. Manual da Conscin Large. 

14. Manual da Cosmocracia. 

15. Manual da Descrencialidade. 

16. Manual da Desperticidade. 

17. Manual da Docência Conscienciológica. 

18. Manual da Ectoplasmia. 

19. Manual da Editoração Conscienciológica. 

20. Manual da Entrevista Evolutiva. 

21. Manual da Finesse Evolutiva. 

22. Manual da Fôrma Holopensênica. 

23. Manual da Heurística Conscienciológica. 

24. Manual da Higiene Consciencial. 

25. Manual da Holomemória. 

26. Manual da Homeostasia Holossomática. 

27. Manual da Impactoterapia. 

28. Manual da Infiltração Cosmoética. 

29. Manual da Infopesquisa Conscienciográfica. 

30. Manual da Interassistencialidade. 

31. Manual da Intercooperação. 

32. Manual da Interdependência Evolutiva. 

33. Manual da Leitura Lúcida. 

34. Manual da Liderança Interassistencial. 

35. Manual da Lucidocracia. 

36. Manual da Maxidissidência. 

37. Manual da Minipeça Interassistencial. 

38. Manual da Neofilia. 

39. Manual da Neologística. 

40. Manual da Ortoconvivialidade. 

41. Manual da Ortopensenidade. 
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42. Manual da Pangrafia. 

43. Manual da Paradiplomacia. 

44. Manual da Paragenética. 

45. Manual da Para-Historiografia. 

46. Manual da Paratecnicidade Evolutiva. 

47. Manual da Pré-Intermissão. 

48. Manual da Profilaxia das Posturas Anticosmoéticas. 

49. Manual da Profilaxia do Autodesperdício. 

50. Manual da Profilaxia da Autovitimização. 

51. Manual da Refutação Cosmoética.  

52. Manual da Residência Proexogênica. 

53. Manual da Resiliência Exemplarista. 

54. Manual da Retilinearidade Pensênica. 

55. Manual da Retribuição Cosmoética. 

56. Manual da Retrossenha Pessoal. 

57. Manual da Rotina Útil. 

58. Manual das Autorretrocognições. 

59. Manual das Decisões Evolutivas. 

60. Manual da Sociofilia Evolutiva. 

61. Manual da Tarefa do Esclarecimento. 

62. Manual da Técnica da Recéxis. 

63. Manual da Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica. 

64. Manual da Técnica do Detalhismo. 

65. Manual da Tridotacão Consciencial. 

66. Manual da Verbação Evolutiva. 

67. Manual da Verponogênese. 

68. Manual de Administração da Vida Intelectual. 

69. Manual de Autopesquisa. 

70. Manual de Paraprocedência. 

71. Manual do Acolhimento-Orientação-Encaminhamento. 

72. Manual do Antidesvio Proéxico. 

73. Manual do Antidogmatismo. 

74. Manual do Autodesassédio Mentalsomático. 

75. Manual do Autodidatismo. 

76. Manual do Autoinventariograma. 

77. Manual da Autonomia Financeira Proexogênica. 

78. Manual do Autorrevezamento Multiexistencial. 

79. Manual do Bibliófilo. 

80. Manual do Calculismo Cosmoético. 

81. Manual do Código Grupal de Cosmoética (CGC). 

82. Manual do Código Pessoal de Cosmoética (CPC). 

83. Manual do Completista Existencial. 

84. Manual do Conselho dos 500. 

85. Manual do Cosmograma. 

86. Manual do Dia Matemático. 

87. Manual do Epicentrismo Consciencial. 

88. Manual do Exemplarista Evolutivo. 

89. Manual do Intermissivista. 

90. Manual do Líder Interassistencial. 

91. Manual do Mecenato Cosmoético. 

92. Manual do Mediador Assistencial. 

93. Manual do Omniquestionador. 

94. Manual do Parapedagogo. 
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95. Manual do Parapsiquismo Útil. 

96. Manual dos Ganchos Didáticos. 

97. Manual do Sobrepairamento Analítico. 

98. Manual do Traforismo. 

99. Manual do Turno Intelectual. 

100. Manual do Voluntariado Conscienciológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o Manual do Intermissivista, indicados para a expansão 

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

01.  Cinco  ciclos:  Autoproexologia;  Homeostático. 

02.  Conscienciografologista:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Convite  ao  intermissivista:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

04.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Incompléxis:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

07.  Incubação  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Indução  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Lei  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático.  

12.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  utilidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Tirateima  do  intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  MANUAL  DO  INTERMISSIVISTA  REÚNE  AS  TÉCNICAS 
PRÁTICAS  E  ÚTEIS  A  TODO  EGRESSO  DE  CI,  SELECIO- 

NADAS  E  APLICADAS  NO  PERCURSO  AUTOPROÉXICO 
EM  BUSCA  DO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL  IDEAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora intermissivista, considera a hipótese de contribuir 

com as autexperiências e técnicas pessoais na construção de vade-mécum proexológico? Qual 

dos 100 temas essenciais apresentados se candidata a escrever?  
 

Bibliografia  Específica:  

 

1.  Waldo, Vieira; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.015. 

 

E. M. M. 
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M A N U A L    P E S S O A L    D E    P R I O R I D A D E S  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Manual Pessoal de Prioridades (MPP) é o instrumento técnico persona-

líssimo capaz de orientar a conscin, homem ou mulher, quanto às escolhas ou determinações das 

metas essenciais para o autodesenvolvimento integral, holossomático, lúcido e cosmoético, de 

modo objetivo, planificado, organizado, na perspectiva do paradigma consciencial, contribuindo 

para o alcance do completismo existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra manual deriva do idioma Latim, manualis, “de mão, movido  

à mão”. Surgiu no Século XVI. O termo pessoal vem do mesmo idioma Latim, personalis, “pes-

soal”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo prioridade procede do idioma Latim Medieval, prio-

ritas, “prioridade”, de prior, “que vem em primeiro lugar; que está mais avançado”. Apareceu no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Manual de prioridades autevolutivas. 2.  Guia prático de prioridades 

pessoais. 3.  Roteiro pessoal de prioridades para vida. 4.  Estratégia pessoal de ações prioritárias. 

5.  Manual personalizado das autoprioridades. 6.  Resumo pessoal de prioridades. 7.  Manual 

existencial de prioridades. 

Neologia. As 3 expressões compostas Manual Pessoal de Prioridades, Manual Pessoal 

de Prioridades teórico e Manual Pessoal de Prioridades vivenciado são neologismos técnicos da 

Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Manual pessoal de prioridades anticosmoéticas. 2.  Estratégias pes-

soais antievolutivas. 3.  Agenda de despriorizações. 4.  Projeto pessoal de vida eletronótico. 

Estrangeirismologia: o whole pack conscienciológico; os checklists de prioridades; as 

performances qualificadas; o método 5W2H (What? Why? Where? When? Who? How? How 

much?) de operacionalização do planejamento; o curriculum existencialis; o strong profile evolu-

tivo; a otimização do know-how; a open mind; o aproveitamento dos auto e hetero feedbacks; 

o timing acertado das oportunidades e decisões; o step-by-step na consecução do MPP; o lema 

carpe diem evolutivo; os upgrades evolutivos resultantes dos autoinvestimentos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à teática da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; o holopensene da inteligência evo-

lutiva; o holopensene das priorizações evolutivas; a desorganização e dispersão pensênica preju-

dicando a consecução do Manual Pessoal de Prioridades; o pen dos autopensenes; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; a retilinearidade pensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

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

pensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: o Manual Pessoal de Prioridades; o passo a passo para a autopesquisa teáti-

ca; o detalhamento dos fatores norteadores da autevolução; a autoliderança evolutiva; o autoco-

nhecimento; o autodiscernimento desenvolvendo a competência para identificar as prioridades 

pessoais; a prioridade proexológica; a prioridade parapsíquica; a prioridade da escrita; a megapri-

oridade; os investimentos na teática prioritária; a autodeterminação; a autoconsciência dos valores 

e crenças pessoais; a busca pela autorrealização proéxica; a autolucidez decorrente dos balanços 

existenciais; os autoinvestimentos no desenvolvimento cognitivo e comportamental; o nível míni-

mo de voliciolina para empreender o MPP; a dedicação e a perseverança na autevolução; o forta-

lecimento e desenvolvimento de trafores; as superações dos trafares; a coerência pessoal; a ado-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14399 

ção dos valores evolutivos; os acertos grupocármicos; as reconciliações pacificadoras; a proéxis 

grupal alavancadora das reciclagens; a responsabilidade planetária; o propósito de vida; o projeto 

de vida; a capacidade e estratégias de autorganização sadia; as categorias de autorganização; a au-

togestão existencial equilibrando adequadamente as áreas da vida; o cumprimento dos mínimos 

existenciais condizente com o momento evolutivo da conscin; a satisfação de sentir-se útil; a es-

colha já tomada do rumo evolutivo; o combate aos 100 redutores do autodiscernimento; a autacei-

tação das crises de crescimento impulsionadoras da autevolução; as prioridades pessoais banaliza-

das pela pulsilanimidade; a ansiedade; as distorções do bem-estar; o hedonismo despriorizador; os 

autenganos; a decisão equivocada; a confusão entre desejo e necessidade decorrente da ignorância 

quanto às próprias necessidades evolutivas; as metas fantasiosas, incoerentes ou inatingíveis; os 

sacrifícios desnecessários; as carências e exigências materiais, afetivas e sociais condicionadoras 

e sabotadoras; o rolo compressor do dia a dia impedindo a elaboração e consecução do MPP; os 

ladrões de tempo; os indicadores de desvios da proéxis; a melin decorrente do descumprimento 

ou atraso na proéxis; a correção de rota; a opção pelo autodesassédio; o valor do minuto; os regis-

tros diários e as respectivas etapas de acompanhamento, análise e sínteses conclusivas; as plani-

lhas evolutivas de apoio, operacionalização e aprendizagens; as centenas de técnicas disponíveis 

nos tratados da Conscienciologia a serem experimentadas; o uso da Enciclopédia da Consciencio-

logia enquanto instrumento megaorientador evolutivo; o real investimento no desenvolvimento 

mentalsomático; as recins e recéxis decorrentes da priorização evolutiva máxima; as mudanças de 

patamar evolutivo; o constante gerenciamento e atualização do MPP; as conquistas prioritárias 

desafiadoras da conscin pacifista motivada; o completismo existencial; a serenidade vivenciada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermis-

sivo (CI) formando as bases das prioridades evolutivas da conscin a ressomar; as hipóteses de pa-

radeveres intermissivos; a ignorância quanto à multidimensionalidade; a autoconscientização 

multidimensional (AM) alavancando a coerência do MPP; o autoparapsiquismo discernidor; o in-

teresse pelo desenvolvimento e qualificação do autotaquipsiquismo; a recuperação de cons facili-

tando as priorizações; a atenção às sincronicidades; a ação dos amparadores; a tenepes como prio-

ridade evolutiva interassistencial; a desperticidade como opção das metas prioritárias; a infinidade 

de caminhos e roteiros para o completismo existencial, na complexidade da multidimensionalida-

de; a paralógica multidimensional na consecução do projeto de vida; a homeostase holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo priorização-autorganização; o sinergismo orientabilida-

de-produtividade; o sinergismo autodiscernimento-voliciolina-disciplina potencializando a evolu-

ção pessoal e grupal; o sinergismo das competências técnicas e evolutivas; o sinergismo da saúde 

holossomática; o sinergismo amparador-tenepessita; o sinergismo duplista; o sinergismo disper-

sividade-pulsilanimidade atravancando a consecução da proéxis; o sinergismo das múltiplas inte-

ligências pessoais. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da intransferibilidade 

das autorresponsabilidades; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interas-

sistência evolutiva compondo todas as proéxis individuais e grupais; o princípio de viver evoluti-

vamente; o princípio da descrença (PD); o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cos-

mos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando o Manual Pessoal de 

Prioridades; a atenção aos códigos grupais de Cosmoética (CGCs); o código de valores pessoais; 

o código de prioridades pessoais (CPP); a desconstrução dos códigos consagrados e vigentes pa-

tológicos e ultrapassados. 

Teoriologia: a parateática dos Cursos Intermissivos; a teoria da otimização do tempo;  

a teoria da personalidade cosmoética autoconsciente; a teoria da automimese dispensável; a teo-

ria do compléxis na proéxis; a teoria do descarte do imprestável; as teorias das neoverpons ori-
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entando as prioridades pessoais; a teática efetiva do 1% de teoria e 99% de prática na consecu-

ção do Manual Pessoal de Prioridades. 

Tecnologia: as técnicas de autopesquisa; as técnicas de autobiografia e balanço existen-

cial; a técnica de avaliação dos indicadores de autogestão existencial; a técnica da planilha evo-

lutiva; a técnica da recéxis; a técnica da qualificação da intenção; a técnica do autoinventario-

grama; a técnica dos 100 procedimentos; as técnicas de gerência de projetos; a técnica dos 5S´s; 

as técnicas de desenvolvimento pessoal; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas 

de priorização e autorganização; as técnicas de administração do tempo; a técnica das agendas 

integradas; as técnicas de otimizações de uso da agenda; as técnicas de automotivação; a técnica 

da autorreflexão de 5 horas; a técnica da madrugada; a técnica da autodeterminação abrangen-

do todas as prioridades existenciais; o desenvolvimento de técnicas personalíssimas para elabo-

ração do MPP. 

Voluntariologia: o valor do trabalho voluntário cosmoético relacionado à proéxis; a pri-

orização da tares nas ações de voluntariado; o voluntariado conscienciocêntrico como prioridade 

da proéxis grupal; a priorização da autenticidade, transparência e interconfiança no voluntariado 

conscienciocêntrico; o paravoluntariado assistencial em tempo integral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienci-

ológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; a participação nos Colégios Invisí-

veis prioritários à proéxis pessoal. 

Efeitologia: o efeito do nível de autodiscernimento nas priorizações acertadas; os efei-

tos de cada fase da vida no MPP; a raiz do temperamento, quando patológico, podendo gerar 

efeitos da falta de priorização; o incompletismo existencial como efeito da falta de priorização, 

autodispersividade e autodesorganização; as prioridades sentidas como urgentes enquanto efeito 

dos incompletismos em vidas anteriores; os efeitos das escolhas pessoais em si e nos outros; os 

efeitos cumulativos das autopriorizações nas conquistas e reveses existenciais; os efeitos da pro-

gressiva recuperação de cons na qualificação das autopriorizações; o efeito da interassistência; 

os efeitos da anticonflitividade; o efeito da autorresponsabilidade; os efeitos da autaplicação 

evolutiva; o efeito cascata do MPP nos resultados existenciais. 

Neossinapsologia: as retrossinapses dificultadoras da priorização evolutiva; as neossi-

napses e neorresponsabiliades advindas das neopriorizações. 

Ciclologia: os 5 ciclos de conquistas racionais libertárias; o ciclo autoconsciencioterá-

pico contribuindo para a construção e atualização do manual; o ciclo vontade-intenção-decisão- 

-consecução-resultados; o ciclo registros-análises-conclusões-encaminhamentos referentes aos 

fatos, parafatos e aprendizagens vivenciadas; o ciclo meta-conquista; o ciclo planejar-fazer-che-

car-aprimorar (PDCA); a autolucidez do ciclo das prioridades evolutivas sucessivas construindo 

a espiral evolutiva. 

Enumerologia: o senso autevolutivo; o senso de orientação existencial; o senso de ob-

servação; o senso de perspectiva; o senso autocrítico; o senso de racionalidade; o senso de urgên-

cia. A identificação dos trafores, trafares e trafais; a identificação dos pontos cegos multidimensi-

onais; a identificação de cons mais relevantes à atual existência; a identificação do perfil parapsí-

quico; a identificação da sinalética parapsíquica; a identificação da especialidade interassistenci-

al; a identificação das diretrizes da proéxis. O manual pensênico; o manual cotidiano; o manual 

de autopesquisa; o manual proexológico; o manual do duplismo; o manual tenepessológico;  

o manual da pacificação íntima. 

Binomiologia: o binômio tentativa-erro; o binômio abertismo-inovação; o binômio di-

namismo-manutenção; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio 

hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio mi-
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niprioridades-megaprioridades; o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição das autopriori-

dades; o binômio qualidade da elaboração mental–qualidade das prioridades pessoais; o binô-

mio paciência-persistência; o binômio autocognição-responsabilidade. 

Interaciologia: a interação intenção-vontade-técnicas; a interação motivação pessoal– 

–motivação grupal; a interação refletir-agir; a interação metas materiais–metas conscienciais;  

a interação planejamento-consecução; a interação pensamentos-sentimentos-energias nos resul-

tados proexológicos; a interação das metas e prioridades egocármicas-grupocármicas-policár-

micas; a interação das diretrizes proexológicas; a interação trafares-trafores. 

Crescendologia: o crescendo da qualidade das prioridades acompanhando as mudanças 

de patamar evolutivo da conscin; o crescendo do autodomínio da vontade; o crescendo tacon-ta-

res; o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal nas escolhas evolutivas;  

o crescendo de autossuperações alterando o Manual Pessoal de Prioridades. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-CPC-interassistencia-

lidade; o poder do trinômio autodiscernimento–vontade–intenção cosmoética; o trinômio priori-

dade-desafio-autossuperação; o trinômio início-meio-fim; o trinômio cronêmica-proxêmica-re-

cursos; a vivência do trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio patológico desmotivação- 

-boavidismo-lazer; o trinômio patológico sexo-dinheiro-poder desvirtuando as prioridades evolu-

tivas pessoais. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma contemplado nas priorizações da conscin; o polinômio Criteriologia-Coerenciologia-Prioro-

logia-Cronologia; o polinômio vontade-esforço-dedicação-perseverança; o polinômio necessida-

des-interesses-preferências-escolhas; o polinômio conscienciológico multidimensionalidade-mul-

tiexistencialidade-interassistencialidade-autopesquisa; o polinômio otimizador autoqualificação- 

-autodesempenho-autoprioridade-autoprodutividade; o polinômio curto prazo–médio prazo–lon-

go prazo–longuíssimo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo vontade / acrasia; o antagonismo priorização / ob-

nubilação; o antagonismo produtividade / improdutividade; o antagonismo abertismo / fechadis-

mo; o antagonismo amadorismo / profissionalismo; o antagonismo organização / desorganiza-

ção; o antagonismo foco / dispersão; o antagonismo visão trafarista / visão traforista; o antago-

nismo bradipsiquismo / taquipsiquismo; o antagonismo ansiedade / taquirritmia evolutiva; o an-

tagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida. 

Paradoxologia: o paradoxo de a redução das metas poder gerar o completismo existen-

cial; o paradoxo de o máximo aproveitamento do tempo não compor a síndrome da pressa; o pa-

radoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo de o fato de ter muitas posses não trazer feli-

cidade; o paradoxo de o Manual Pessoal de Prioridades ser individual, mas depender das intera-

ções com tudo e todos. 

Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as diretrizes da lei da proéxis; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da in-

terdependência consciencial; a lei da autorretificação permanente. 

Filiologia: a proexofilia; a priorofilia; a logicofilia; a evoluciofilia; a decidofilia; a meto-

dofilia; a disciplinofilia; a teaticofilia. 

Fobiologia: a superação do medo da responsabilidade; a recexofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão inutilizando o Manual Pessoal de Prioridades; 

o combate à síndrome da mediocrização; a síndrome do autodesperdício; a síndrome da autoviti-

mização; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do infantilismo; a síndrome de Cinderela; as sín-

dromes voliciopáticas. 

Maniologia: a fracassomania; a tudomania; a religiosomania bloqueando a autevolução; 

a mania de excessos; a mania da perfeição (perfeccionismo); a mania de esperar “cair do céu”;  

a mania de contar com o “destino”. 

Mitologia: os mitos da felicidade; o mito da perfeição; os mitos religiosos transferido-

res das autorresponsabilidades; o mito de viver bem ser sinônimo de ficar na boa vida; os mitos 

socioculturais distorcendo as prioridades pessoais; os mitos românticos; o mito de a vida ser fei-

ta de emoções; as desmitificações íntimas essenciais à autevolução. 
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Holotecologia: a proexoteca; a autopesquisoteca; a volicioteca; a autorganizacioteca;  

a recicloteca; a metodoteca; a cosmoeticoteca; a pacificoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Autodis-

cernimentologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Recinologia; a Autexperimentologia;  

a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Paraprocedenci-

ologia; a Pacifismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin multívola; a conscin eletronótica; a conscin or-

ganizada; a pessoa evolutivamente superadora; a conscin enciclopedista; o ser desperto; o ser in-

terassistencial. 

 

Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o completis-

ta; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem priorizador. 

 

Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a completis-

ta; a duplista; a proexista; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens intermissivista; 

o Homo sapiens productivus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Manual Pessoal de Prioridades teórico = o estabelecido, redigido  

e compreendido pela conscin lúcida, contudo sem colocá-lo em prática; Manual Pessoal de Prio-

ridades vivenciado = o estabelecido e colocado em prática de maneira efetiva pela conscin lúcida  

e determinada, levando ao completismo existencial. 

 

Culturologia: a cultura da priorização; a cultura do maior empenho evolutivo; a cultu-

ra do atacadismo consciencial; a cultura da Autexperimentologia; a cultura do aproveitamento 

máximo da vida intrafísica; a cultura da Autodeterminologia; a cultura do antidesperdício; a cul-

tura da produtividade; a evitação das culturas inúteis e idiotismos culturais; a cultura “deixa  

a vida me levar”; o investimento mínimo na cultura; a cultura da Autevoluciologia; a cultura da 

polimatia qualificando o Manual Pessoal de Prioridades. 

 

Transversalidade. O Manual Pessoal de Prioridades é o instrumento facilitador da teá-

tica da inteligência evolutiva, instrinsecamente dependente da interligação e transversalidade da 

diversidade de especialidades da Conscienciologia, das áreas da vida, dos atributos conscienciais 

e da interassistência. 

 

Norteadores. Sob a ótica da Autoproexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

8 fatores norteadores da elaboração do Manual Pessoal de Prioridades, e respectivas sugestões 

para aprofundamento: 

1.  Autenergicidade. A evolução energossomática: o autodiscernimento energético;  

a força presencial marcante; a autoconfiança na sinalética energética pessoal. 
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2.  Autevolução. O direcionamento lúcido à Serenologia: a necessidade evolutiva; a au-

teducabilidade; a autocorreção; as metas evolutivas; a autossuperação prioritária; o autamparo;  

a autavaliação evolutiva; a atualização evolutiva; as megaperguntas evolutivas do ACEPIPE co-

mo teste de consolidação das necessidades evolutivas; o avanço mentalsomático; a harmonia exis-

tencial; a reeducação para paz. 

3.  Autogestão existencial. As multicoordenações para o cumprimento da autoproéxis:  

o gerenciamento de todas as áreas da vida (intraconsciencialidade, interconsciencialidade, interas-

sistencialidade, extrafisicalidade, profissional, finanças, saúde); o aproveitamento do tempo; a oti-

mização dos desempenhos; a inteligência técnica; a planilha técnica; a autorganização conscienci-

al; a agenda autodesassediadora; a residência proexogênica; o lazer bem dosado equilibrador. 

4.  Compléxis. A consecução satisfatória da programação existencial: a preparação proe-

xológica; o desafio da proéxis; o tempo proexogênico; o autodesempenho proexológico; as proe-

xometrias; a eficácia evolutiva; a megaconvergência intraconsciencial; a maxiproéxis; o ciclo 

multiexistencial pessoal; a completude consciencial; as autoconquistas fundamentais e evolutivas;  

o poder de realização; a qualidade de vida ideal; a autorrealização nas várias áreas da vida. 

5.  Cosmoética. A preparação evolutiva para o entrosamento máximo com o fluxo do 

Cosmos: a autoincorruptibilidade; o alcance de níveis mínimos de pacificação íntima, acalmia 

mental, tranquilidade; a anticonflitividade; a preponderância cosmoética; a autabnegação cosmoé-

tica; a catarse cosmoética. 

6.  Cosmovisão. A definição cosmovisiológica das metas: a pré-cosmovisão; a cosmovi-

são humana; a mundividência; os megaobjetivos pessoais; a visão transcendente da Fraternologia. 

7.  Holomaturidade. Os investimentos na maturidade integral, evolutiva: a autocoerên-

cia; o valor existencial; a medida conscienciológica; a pista de reflexão; o ajuste equilibrado do 

ponteiro consciencial; o senso de multidimensionalidade pessoal; a tríade da autodesperticidade:  

autodefesa energética, autorretidão cosmoética e anticonflituosidade. 

8.  Interassistencialidade. A vivência da assistência interconsciencial; a Assistenciolo-

gia Grupocármica; a Policarmologia; a inteligência interassistencial; a evolução tacon-tares; a in-

terconfiança; a intercompreensão; a convivialidade sadia; o duplismo libertário; a docência; a te-

nepes. 

 

Recursos. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis em ordem alfabética, 10 recursos práti-

cos e respectivos exemplos evolutivos, para a conscin interessada em desenvolver registros e lis-

tas úteis à elaboração do Manual Pessoal de Prioridades: 

01.  Atributos: neofilia; abertismo; autenticidade; autorganização; autodidatismo; poli-

glotismo; taquipsiquismo; cientificidade; autoparapsiquismo; mundividência. 

02.  Evitações: dispersividade; preguiça; procrastinação; idiotismos culturais. 

03.  Indicadores: horas de estudo por semana; quantidade de palestras e cursos ministra-

dos; nível de pacificação íntima; nível de saúde holossomática. 

04.  Mapas mentais: grafos sínteses; esquemas cosmovisiológicos. 

05.  Metas: formação acadêmica; pé-de-meia; casa própria; docência; itinerância; arti-

gos; verbetes; elaboração de cursos; obra escrita; invéxis; dupla evolutiva; recéxis; recins; proje-

ções lúcidas; domínio das energias; reconciliações; tenepes; desperticidade; completismo. 

06.  Ordenações: interdependências; enumerações; prevalências; urgências. 

07.  Planilhas: tabelas; enumerações de múltiplas entradas. 

08.  Qualidades: produtividade; afetividade; convivialidade; homeostase. 

09.  Traços: trafares a superar; trafores a fortalecer; trafais a preencher. 

10.  Valores: autevolução; fraternismo; cosmoética; pacifismo; família; saúde. 

 

Suportes. No contexto da Heterassistenciologia, o intermissivista interessado em elabo-

rar o MPP pode procurar auxílio externo, por exemplo, nos diferentes cursos (Balanço Existenci-

al; Identificação das Diretrizes da Proéxis; Conscin Cobaia; Extensão em Conscienciologia  

e Projeciologia; cursos de campo) e nos atendimentos personalizados (Consciencioterapia; Pre-

ceptoria; atendimentos das Instituições Conscienciocêntricas). 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14404 

Teaticologia. No âmbito da Autexperimentologia, eis, a título de exemplo, na ordem fun-

cional, sugestão de 5 etapas práticas para a construção do Manual Pessoal de Prioridades, condi-

zentes com a autoliderança evolutiva, e respectivos exemplos de ações e recursos: 

1.  Autopesquisa: a dissecção holopensênica pessoal; a autoconscienciometria; o auto-

inventariograma; a autobiografia técnica; os papéis existenciais pessoais; a identificação das recé-

xis e recins necessárias; a autoconsciencioterapia; a maxianatomização holossomática. 

2.  Autoproéxis: a identificação das diretrizes da autoproéxis; a fórmula da retribuição 

pessoal; as cláusulas pétreas; o proexograma. 

3.  Definições: a elaboração da tabela necessidades-prioridades-metas; o uso da escala  

e do ranque de prioridades evolutivas; a evitação do autodesperdício. 

4.  Planejamento: o ordenamento e detalhamento de cada meta; as ações, métodos (co-

mo) e prazos (quando); o planejamento milimétrico; a planilha evolutiva; a planilha técnica. 

5.  Viabilização: a definição das rotinas úteis; as ferramentas para acompanhamento  

e concretização das metas, resultados e melhorias; as agendas de acompanhamento evolutivo;  

o balanço periódico do planejamento. 

 

Autorresponsabilidade. A Conscienciologia oferece recursos viabilizadores do complé-

xis das conscins interessadas, capazes de dedicação efetiva às proposições teóricas e práticas 

apresentadas. Cabe a cada consciência a tarefa de empreender a autevolução, construindo o MPP 

personalíssimo, condizente com a própria realidade intraconsciencial. 

Autorrealização. O processo de priorização e autorganização requer constante aplicação 

da vontade, esforço, dedicação e perseverança. As pequenas conquistas, as metas concretizadas,  

a existência sendo qualificada, são compensações motivadoras. A evolução se faz a cada passo,  

a cada volta galgada na espiral evolutiva. 

 

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 Manual Pessoal de Prioridades, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autoconquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autogestão  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

05.  Autopacificação  teática:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Objetivo  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

10.  Paradever  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 
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O  MANUAL  PESSOAL  DE  PRIORIDADES  VIABILIZA 
E  CONSOLIDA  A  AUTOINSTRUMENTALIZAÇÃO  TÉCNICA  

ESSENCIAL  À  CONSCIN  INTERESSADA  NA  ACELERAÇÃO  

E  QUALIFICAÇÃO  DAS  CONQUISTAS  PRÓ-COMPLETISMO. 
 

Questionologia. No teste de autavaliação pela escala simples de 1 a 5, em qual nível de 

autocompetência você, leitor ou leitora, se situa, diante dos fatores norteadores autoproexológi-

cos? Quais recursos e métodos vem aplicando à autevolução? Já vivencia o Manual Pessoal de 

Prioridades? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bergonzini, Everaldo; Cosmoeticoterapia: Autoconsciencioterapia através do Código Pessoal de Cosmo-

ética; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 27 enus.; 1 ilus.; 14 refs.; Organização 

Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 72 a 83. 

2.  Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções; 
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;  

3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação 

Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 17 a 23, 63 a 84, 163 a 174 e 195 a 200. 
3.  Machado, Cesar; Proatividade Evolutiva: Sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf; 

revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309 enus.;  

1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias; 
10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

19, 23 a 45, 148 a 154, 203 a 206 e 319 a 325. 

4.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 
114, 115, 142 a 145, 172 a 191, 248 e 249 . 

5.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 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 
578, 1.008 e 1.015. 

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 70, 81, 

86, 130, 157, 272, 282, 432, 497, 505, 506, 565 a 570, 576, 582, 607, 759 e 760. 

 

C. E. V. 
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M A N U T E N Ç Ã O    D A    I N V É X I S  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A manutenção da invéxis é a sustentação teática da inversão existencial 

através do conjunto de posturas, atitudes, estratégias ininterruptas, focadas e interassistenciais 

adotadas pela conscin, homem ou mulher, inversor ou inversora, objetivando a ampliação de con-

quistas evolutivas pessoais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo manutenção vem do idioma Latim, manutentio, “ação de segurar 

com a mão”, provavelmente através do idioma  ranc s, manutention, “ação de manter”. Surgiu 

no Século XVII. O vocábulo inversão procede também do idioma Latim, inversio, “inversão; 

transposição em ret rica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revol-

ver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existen-

cial provém 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. 

Sinonimologia: 1.  Prosseguimento  invexológico. 2.  Sustentação da invéxis. 3.  Conti-

nuísmo na invéxis. 4.  Perseverança inversiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas manutenção da invéxis, manutenção básica da in-

véxis  e manutenção avançada da invéxis são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Descontinuidade invexológica. 2.  Fugacidade  inversiva. 3.  Inter-

rompimento da invéxis; perda da invéxis. 4.  Desalinhamento inversivo. 

Estrangeirismologia: o continuous self-improvement; o follow up proexológico; o apri-

moramento da performance pessoal na invéxis; o Prioritarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à teática da inversão existencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a manutenção do holopensene pessoal da Invexologia; os invexopense-

nes; a invexopensidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a manutenção da invéxis; o apreço pela autevolução lúcida; o encadeamento 

invexológico; a cadência antirrobéxis; a produtividade na invéxis; o foco proexológico; a rotina 

útil; a vida programada; a autodeterminação na teática do maxiplanejamento invexológico; a au-

torganização cosmoética; a opção pela tares; a automotivação constante; o automelhoramento 

constante da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as indagações evolutivas; a maturidade precoce;  

o investimento na docência invexológica; a firmeza de propósitos; os resultados da teática invexo-

lógica; a certeza  ntima; a evitação do “já ganhou” evolutivo; a vivência do Curso Intermissivo 

(CI) na vida intrafísica; a tranquilidade íntima na vivência da antimaternidade sadia; a autoconsci-

entização quanto à antipaternidade cosmoética; a compreensão das evitações da invéxis sem an-

gústias; as recins e recéxis necessárias; o invexograma; a representatividade multidimensional in-

vexológica; a meta do inversor ou inversora aos 40 anos de idade; a valorização do pé-de-meia;  

a disciplina autodidata continuada; as gescons; o antiarrefecimento da invéxis; o autocuidado ho-

lossomático; o emprego da polivalência consciencial; a coerência na escolha da carreira profissio-

nal; os grupos de inversores (Grinvexes); a participação na Semana da Inversão Existencial (Sin-

véxis); o reencontro de colegas intermissivistas no Congresso Internacional de Inversão Existen-

cial (Cinvéxis); a Associação Internacional da Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o círculo de 

amizades evolutivas; a conduta retilínea pró-desperticidade; o aproveitamento inteligente do tem-
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po; o estudo técnico; a valorização do autodidatismo integrado ao cotidiano; o Holociclo; a Holo-

teca. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o investimento na 

qualificação do parapsiquismo; a projetabilidade lúcida ampliando a autoinvexibilidade; o incre-

mento à autopesquisa seriexológica multidimensional ininterrupta; a participação recorrente nos 

eventos extrafísicos invexológicos; a eliminação paulatina e progressiva dos bagulhos emocio-

nais; o amparo extrafísico de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo antidispersão–conexão íntima com amparo; o sinergis-

mo amizades evolutivas–manutenção do foco proexológico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio evolutivo de levar tudo de eito; o princípio de ninguém evoluir sozinho;  

o princípio “isto não é para mim”; o princípio da vivência do megafoco; o princípio da incor-

ruptibilidade; o princípio do aproveitamento máximo da oportunidade da vida intrafísica. 

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

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria do aproveitamento do tempo 

cronológico; a teoria da evolução consciencial; a teoria-líder da Conscienciologia. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem existencial; a téc-

nica da reciclagem intraconsciencial; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica do detalhismo;  

a técnica dos registros pessoais; as técnicas de autodesassédio; a técnica do Conscienciograma. 

Voluntariologia: o engajamento saudável no voluntariado conscienciológico; o volunta-

riado na ASSINVÉXIS. 

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

cienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o la-

boratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracio-

nal (EV); o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Serena-

rium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Inversores Existenciais. 

Efeitologia: os efeitos do estado vibracional no autodomínio holossomático; os efeitos 

do exemplarismo proporcionados pela aplicação da técnica da invéxis; o efeito impactante da 

priorização da gescon sobre a gessom; os efeitos da força presencial exemplarista. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da recuperação de cons; o desencadea-

mento produtivo de neossinapses alinhadas ao Curso Intermissivo; as neossinapses oriundas da 

tares invexológica. 

Ciclologia: o ciclo megafocal aquisição-vigilância-consolidação-qualificação; o ciclo 

das mudanças pessoais. 

Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio gescon–antimaternidade 

cosmoética; o binômio autesforço-autossuperação; a vivência do binômio autoimperdoamento- 

-heteroperdoamento; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do 

exemplarismo pessoal; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio dis-

ciplina–rotina útil; a aplicação do binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o exercício do binômio 

autocrítica-autoconhecimento. 

Interaciologia: a interação autopesquisa constante–autorrenovação infindável; a inte-

ração invéxis-desperticidade. 

Crescendologia: o crescendo começo fácil–manutenção difícil; o crescendo erro-corre-

ção; o crescendo individual-coletivo.  

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio autestima-autoconfian-

ça-autossuficiência; a oxigenação continuada do trinômio automotivação-trabalho-lazer. 
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Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-autorganização-persistência; o polinô-

mio assim-aqui-hoje-já. 

Antagonismologia: o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do co-

modismo; o antagonismo tacon / tares. 

Paradoxologia: o paradoxo da antecipação da aposentadoria para trabalhar mais na 

tarefa assistencial do esclarecimento. 

Politicologia: a invexocracia; a lucidocracia; a exemplocracia; a discernimentocracia;  

a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo desde a juventude; a lei da megafraternida-

de evolutiva; a lei do movimento ininterrupto. 

Filiologia: a assistenciofilia; a invexofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a re-

cinofilia; a criticofilia; a tecnofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a superação da sín-

drome da procrastinação; o descarte da síndrome do ansiosismo; o abandono definitivo da sín-

drome do infantilismo; a eliminação da síndrome da mediocrização; a remoção da síndrome do 

perfeccionismo. 

Mitologia: a eliminação do mito do inversor perfeito; a quebra do mito da evolução es-

pontânea sem esforço. 

Holotecologia: a invexoteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Criticologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; 

a Proexologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Duplologia; a Assistenciologia;  

a Autopriorologia. 

 

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 conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienci-

ólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o invexólogo; o tene-

pessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; 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 completista; a comunicóloga; a conscienci-

óloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escri-

tora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a invexóloga; a tenepes-

sista; 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 inversor; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens 

prospectivus; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens priorita-

rius; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: manutenção básica da invéxis = a instalação do holopensene invexológi-

co, resultante dos autesforços do(a) inversor(a) existencial pré-desperto(a); manutenção avançada 

da invéxis = o exemplarismo cosmoético aglutinador de novos intermissivistas, resultante da au-

tossuficiência e autoconfiança desenvolvidos nos serviços interassistenciais prestados pelo(a) in-

versor(a) desperto(a). 
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Culturologia: a cultura da autopriorização evolutiva; a cultura da Proexologia; a cultu-

ra invexológica. 

 

Invéxis. A técnica da invéxis é meio, ferramenta ou instrumento, disponível aos interes-

sados em concretizar, na vida intrafísica, as bases do Curso Intermissivo recente, iniciando na ju-

ventude e prolongando-se enquanto houver convergência de interesses, metas ou objetivos. 

Metas. O mero status de aplicante da técnica da invéxis não caracteriza a teática inversi-

va. O megaplanejamento pessoal compatível com o momento evolutivo do aplicante predispõe ao 

continuísmo, a atuação de modo paulatino e constante, evitando possível dispersão e desistência  

a médio prazo. 

Veteranos. A manutenção da invéxis proporciona aos inversores veteranos a colheita de 

frutos evolutivos advindos da dedicação integral e interassistencial desde a juventude. 

 

Benefícios. A vivência continuada da invéxis possibilita, por exemplo, 10 benefícios re-

levantes à evolução lúcida, listados em ordem alfabética: 

01. Autabsolutismo. A responsabilidade diante das decisões pessoais como fator contri-

butivo à autoconfiança cosmoética independente das opiniões e anseios da Socin. 

02. Autenticidade. O reconhecimento da real identidade consciencial, mais autêntica 

em substituição à ilusória, proporcionada pela visão meramente intrafísica. 

03. Autorganização. O desenvolvimento da autorganização na condução da própria 

existência intrafísica através de vida regrada, com trajetória mais linear. 

04. Desassedialidade. A conquista da desperticidade mais cedo. 

05. Duplismo. O convívio indoors afetuoso e mantenedor do equilíbrio íntimo através 

da dupla evolutiva. 

06. Interassistência. A priorização da assistência nas interações, não raro, antecipando 

a tenepes ainda na fase preparatória da proéxis. 

07. Maturidade. A vivência antecipada e por mais tempo dos atributos mentaissomáti-

cos nas tomadas de decisão, bem como, na manifestação consciencial corrente. 

08. Pacificação. A satisfação íntima em viver conforme princípios intermissivos e auto-

coerentes quanto à evolução pessoal. 

09. Produtividade. O investimento na realização diária da proéxis antes da fase conse-

cutiva, possibilitando maior aproveitamento da oportunidade intrafísica de modo frutífero e pal-

pável. 

10. Tares. O aperfeiçoamento da tarefa do esclarecimento, seja na docência precoce ou 

mesmo na produção gesconográfica planejada. 

 

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 manutenção da invéxis, indicados para a expansão das 

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

01.  Ano  invexológico:  Invexologia;  Neutro. 

02.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

07.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

08.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático.   

09.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

10.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

11.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 
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12.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

13.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

14.  Ser  hoje:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

  

A  CONSCIN  INVERSORA  AUTODETERMINADA  QUANTO   
À  MANUTENÇÃO  DA  INVÉXIS  EVIDENCIA  POSTURA  INTE-
RASSISTENCIAL  RESPONSÁVEL,  ARROJO  COSMOÉTICO,  

DISCIPLINA  DIUTURNA  E  AUTOCOERÊNCIA  INTERMISSIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, inversor ou inversora existencial, como classifi-

ca, em escala de 1 a 5, o saldo obtido até o momento quanto continuísmo na aplicação da técnica 

da invéxis? Os resultados evidenciam estagnação ou progressão? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Fernandes, Pedro; Adultidade na Invéxis: Um Enfoque Multidisciplinar; Artigo; VIII Congresso Interna-

cional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-21.01.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 2; Edição 
Especial; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 15 enus.; 3 filmes; 10 refs.; 3 webgrafias; Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 124 a 134. 

2.  Paskulin, Marcello; Impedidores e Propulsores da Invéxis: Proposta de Traços Caracterísiticos; Artigo; 
VIII Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-21.01.10; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 13; N. 2; Edição Especial; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 7 enus.; 2 tabs.; 5 notas; 3 refs.; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 
149 a 157. 

3.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 

682, 684 e 690 a 692. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A manutenção dinâmica é a técnica de fazer perdurar o prosseguimento ati-

vo da tarefa ou do empreendedorismo, com rendimentos crescentes e ampliação permanente dos 

resultados positivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo manutenção vem do idioma Latim, manutentio, “ação de segurar 

com a mão”, provavelmente através do idioma  ranc s, manutention, “ação de manter”. Surgiu 

no Século XVII. O vocábulo dinâmica deriva do idioma Grego, dynamikós, “poderoso; forte; po-

tente”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Manutenção dinamizada. 02.  Manutenção produtiva. 03.  Sustenta-

ção evolutiva. 04.  Manutenção progressiva. 05.  Manutenção amplificadora. 06.  Manutenção 

agilizada; manutência agilizada. 07.  Gerenciamento dinâmico. 08.  Preservação progressiva.  

09.  Continuísmo eficaz. 10.  Manutenção ordenadora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo manutenção: 

manutência; manutenência; manutenir; manutenível. 

Neologia. As duas expressões compostas manutenção dinâmica elementar e manutenção 

dinâmica superior são neologismos técnicos da Constanciologia. 

Antonimologia: 1.  Manutenção estacionária. 2.  Manutenção regressiva. 

Estrangeirismologia: a manutenção pro forma; a manutenção com upgrade; o continu-

um evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à dinâmica evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Consciência 

é vida. Vida é movimento. Estacionamento é morte. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a manutenção do holopensene pessoal da perseverança no pen; os orto-

pensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a manutenção dinâmica; o crescimento evolutivo de tudo; a dinâmica da 

consciência; o fato de quem estaciona regride; a consciência como fulcro de dinamismo; a gestão 

dinâmica dos negócios; o fato de toda empresa objetivar rendimentos econômicos; o fato da em-

presa sem lucros indicar a pré-falência; a manutenção dinâmica na proéxis pessoal e grupal; a fa-

cilidade da iniciativa e acabativa; a manutenção como sendo a solução; o fato de o taquipsiquismo 

não ser ansiosismo; a liderança ativa; os hábitos sadios e as rotinas úteis; o ritmo do devagar  

e sempre; a interiorose; a apriorismose; o combate à inércia, à automimese, ao tradicionalismo  

e ao sedentarismo; o fato do sangue parado matar; o fato da água parada apodrecer; o fato do di-

nheiro parado perder valor; a paz como sendo vitalidade; a manutenção constante do megafoco na 

polarização consciencial; o canteiro de obras interminável; a crise funcional de crescimento 

permanente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a manutenção cos-

moética das autodefesas energéticas; a instantaneidade da dinâmica intraconsciencial da consciên-

cia; o fato da atividade intraconsciencial não parar nem no estado de coma e nem na dessoma;  

o aproveitamento das 8 horas de sono diário por meio da projetabilidade lúcida (PL) interassisten-

cial; a manutenção dos trabalhos da tenepes; a manutenção teática da ofiex pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da passividade ativa. 

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. 

Enumerologia: a manutenção assistencial; a manutenção corretiva; a manutenção dife-

rida; a manutenção intencional; a manutenção preventiva; a manutenção prioritária; a manuten-

ção programada. 

Binomiologia: o binômio ordem-progresso; o binômio manutenção-expansão. 

Trinomiologia: o trinômio autopensênico pensamento-ideia–sentimento-emoção–ener-

gia-ação; o trinômio evolutivo curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio interesse-meta- 

-evolução; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo manutenção 

dinâmica / mesméxis pessoal; o antagonismo FEP reta / FEP ambígua. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a administroteca; a volicioteca; a metodoteca; a tecno-

teca; a teaticoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Constanciologia; a Evoluciologia; a Conscienciocentrologia; a In-

trafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autopriorologia;  

a Proexologia; a Determinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o re-

ciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexis-

ta; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; 

o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

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

cadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo 

sapiens prioritarius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: manutenção dinâmica elementar = a da conscin vulgar preocupada tão- 

-somente com a vida material; manutenção dinâmica superior = a da conscin lúcida envolvida, 

além da vida material, com a vida multidimensional, parapsíquica, interassistencial. 

 

Macrofisiologia. A manutenção funcional das coisas é o complemento natural da autor-

ganização da conscin na trilha da evolução autoconsciente (Macrofisiologia do Cosmos). 

 

Evoluciologia. Pela Paracronologia, o empreendimento libertário quanto à evolução 

consciencial aponta para 3 etapas nítidas: 

1.  Primeira etapa: iniciar o empreendimento é sempre mais fácil. 

2.  Segunda etapa: manter o empreendimento, até conclui-lo bem, é mais difícil. 

3.  Terceira etapa: manter atualizadas e entrosadas as frentes de trabalho do empreendi-

mento exige mais competência. 

 

Proexologia. De acordo com a Teaticologia, a manutenção funcional das coisas pede 

atenção permanente, memória disciplinada, continuísmo consciencial e visão de conjunto por par-

te do interessado (ou interessada), dentro do desenvolvimento teático da proéxis. 

Dinâmica. À luz da Intraconscienciologia, é impraticável a dinamização da evolução 

pessoal ou a reciclagem existencial sem boa manutenção funcional das coisas dentro e fora do 

microuniverso consciencial. 

Desgaste. No âmbito da Paraprofilaxiologia, o desgaste é ocorrência natural e esperada 

no uso contínuo de qualquer objeto (obsolescência do material) ou recurso na vida humana, a di-

mensão da imperfecciolândia e da transitoriedade, a partir do soma (pensenedor-mor). 

Casuística. Conforme indica a Pensenologia, se a pessoa passar, por exemplo, 3 meses 

ausente, viajando, mesmo no serviço irrecusável da consecução da proéxis, encontrará, na volta, 

múltiplos furos ou desgastes na manutenção funcional dos recursos na retomada das rotinas úteis, 

exigindo inevitáveis e, quase sempre, inadiáveis providências a curto e a médio prazos, quando 

alguém quer manter o emprego normal dos potenciais já conquistados e disponíveis nas bases da 

vida intrafísica, componentes do holopensene pessoal. 

Taxologia. Dentro da Proexologia, os desgastes na manutenção funcional dos recursos 

incidem nos múltiplos setores da vida da conscin e podem ser racionalmente classificados em, 

pelo menos, 4 categorias básicas dentro da Conscienciologia: intraconscienciais ou da Somatolo-

gia; domésticos ou da Intrafisicologia; comunicativos ou da Comunicologia; e interpessoais ou da 

Parassociologia. 

 

1. Intraconscienciais. Na Somatologia, os desgastes intraconscienciais dizem respeito  

à saúde e higiene do corpo humano ou da homeostase do holossoma, por exemplo: 

A.  Peso. O aumento do peso corporal em função da alimentação fora de casa. 

B.  Saúde. O checkup atrasado quanto à saúde pessoal e à necessidade da visita periódica 

ao clínico geral e ao dentista. 

C.  Dieta. A melhoria da dieta alimentar. 

D.  Sono. A manutenção correta da carga horária de sono. 

E.  Intimidade. Outras providências para recuperações pessoais, íntimas, imediatas. 

 

2. Domésticos. No universo da Intrafisicologia, os desgastes domésticos ou residenciais 

se referem à tendência espontânea, existente nas coisas físicas, para a deterioração e a ruína, 

quando deixadas sem uso (se não cuidarmos, a casa fechada torna-se tapera em pouco tempo), 

por exemplo: 

A.  Higiene. As sujeiras domésticas excessivas quanto aos móveis, objetos e roupas. 

B.  Dedetização. A falta da dedetização, de pinturas ou reparos na casa ou apartamento. 

C.  Lâmpadas. As lâmpadas queimadas e as torneiras entupidas. 
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D.  Eletrodomésticos. Os eletrodomésticos com avarias (batendo pinos). 

E.  Incidentes. Outros incidentes de casa, não raro, exigindo a intervenção de profissio-

nais, técnicos, prestadores de serviço. 

 

3. Comunicativos. A partir da Comunicologia, os desgastes comunicativos são aqueles 

envolvendo a condução pessoal, o transporte ou a comunicação da conscin, por exemplo: 

A.  Automóvel. A pane no carro pessoal. 

B.  Celular. O telefone mudo e o aparelho de fax sem bobina de papel. 

C.  Computador. O tilt no computador desktop ou na workstation. 

D.  Desinformação. A desatualização quanto às informações, fatos locais e mídias. 

E.  Avaria. Outros recursos de igual natureza com defeitos ou temporariamente out of 

order. 

 

4.  Interpessoais. Sob a ótica da Parassociologia, os desgastes interpessoais surgem em 

lacunas nas interações da vida social, por exemplo: 

A.  Sociabilidade. O saneamento de omissões sociais (aniversários, formaturas) cometi-

das forçosamente no período da ausência. 

B.  Relações. As relações desatualizadas (estar em falta) com pessoas conexas, colegas, 

dependentes e interdependentes. 

C.  Pagamentos. Os pagamentos imediatos de contas a vencer (acertos de contas). 

D.  Correspondência. A correspondência atrasada (caixa postal), faxes e E-mails sem 

respostas. 

E.  Círculo. Outras ocorrências envolvendo o círculo de relações dentro do holopensene 

grupal da conscin. 

 

Reconstrução. Conforme os princípios da Recexologia, a recéxis não significa a destrui-

ção de vez do existente de útil e funcional na vida da conscin, reciclante ou inversor existencial 

(mulher ou homem), a fim de ser feita a reconstrução a partir da estaca zero. 

Ambivalências. Pela análise da Holomaturologia, a recéxis é a manutenção permanente 

do melhor com o alijamento do pior, retificando o quanto possível em todas as áreas da existência 

multidimensional, através de reciclagens ambivalentes, periódicas, ao mesmo tempo, mantenedo-

ras e renovadoras, conservando o existente de bom. 

Itinerância. Em função da Parapedagogiologia, a manutenção funcional das coisas inte-

ressa, sobremodo, ao professor (ou professora) itinerante da Conscienciologia, praticante da tene-

pes, sujeito a viagens periódicas de menor ou maior duração, no próprio país ou no Exterior, dis-

tante da base intrafísica conectada à ofiex pessoal. 

Geopolítica. Do ponto de vista da Experimentologia, a manutenção funcional das coisas  

é relevante também para o pesquisador (ou pesquisadora) da consciência, não raro desenvolvendo 

trabalhos de campo a distância da localidade onde está situado o domicílio pessoal. 

 

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 manutenção dinâmica, indicados para a expansão das 

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conscin-Trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

07.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  MANUTENÇÃO  DINÂMICA  É  A  IDEAL 
E  A  MAIS  EFICAZ  NA  CONSECUÇÃO  E  NO  DESEN- 

VOLVIMENTO  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  PES-
SOAL  OU  GRUPAL,  ATÉ  SE  ALCANÇAR  O  COMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é da manutenção dinâmica ou da apriorismose 

estagnadora? Para você o preço do tempo é baixo ou alto? 
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M Ã O  
( MA N O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A mão é a extremidade do membro superior, articulada com o antebraço 

pelo punho e terminada pelos dedos, parte homóloga ou similar dos animais, em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo mão vem do idoma Latim, manus, “mão; parte do corpo; s mbolo 

de força e instrumento de luta ou de trabalho; combate; autoridade; poder; obra; letra; modo de 

escrever; tropa; turba”. Apareceu em 1225. 

Sinonimologia: 1.  Quirodáctilo. 2.  Palma. 3.  Palmo. 4.  Paramão. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo mão: man-

cheia; maneta; manicurta; manicurto; manivela; manopla; manuscrito; manzorra; mãozada; 

mãozinha; mãozona; mãozuda; mãozudo (afora dezenas de expressões compostas, derivadas, 

com hífens). 

Antonimologia: 1.  Pé. 2.  Pododáctilo. 3.  Pegada. 4.  Parapé. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente adstritos ao cere-

belo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mãos não 

pensenizam. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da psicomotricidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade. 

 

Fatologia: a mão; a mão direita; a mão esquerda; o papel relevante das mãos; a tatilida-

de; a sensibilidade tátil; a apalpação; a habilidade manual; o manuscrito; a digitação; a aposição 

de mãos; a mão nas mãos; a mão fraterna; a mão na roda; o ato das mãos dadas; o manossoma;  

a palma da mão; os dedos; as unhas; o braço; a expressão física; a linguagem manual; a mímica; 

as duas mãos direitas; o ambidestrismo; as mãos limpas; as duas mãos esquerdas; o ambilevismo; 

as mãos frias; a mão feminina; a luva; a manopla. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os palmochacras;  

a exteriorização das energias conscienciais (ECs) pelas mãos; o arco voltaico craniochacral; a pa-

ramão do psicossoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Binomiologia: o binômio soma-consciência. 

Trinomiologia: o trinômio pé-mão-cérebro. 

Holotecologia: a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Manossomatologia; a Genética; a Cerebelologia; a Anatomia;  

a Fisiologia; a Psicomotricidade; a Ambilevologia; a Comunicologia; o Histrionismo; a Gestualís-

tica; a Mímica; a Quironomia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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 ambílevo; o ambidestro; o orador; o ator. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a ambíleva; a ambidestra; a oradora; a atriz. 

 

Hominologia: o Homo sapiens manualis; o Homo sapiens amimicus; o Homo sapiens 

vulgaris; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens perquisitor; 

o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mão boa = a da conscin prestativa, dadivosa, solidária e assistencial; 

mão-leve = a do indivíduo punguista ou gatuno, dedicado aos furtos. 

 

Pesquisas. Eis 100 expressões idiomáticas ou idiomatismos da língua portuguesa relati-

vas às duas mãos e aos 2 palmochacras, para as pesquisas manuais da conscin: 

01. Abrir mão (Maxifraternidade; Interassistenciologia). 

02. Aguentar a mão (Perseverança). 

03. À mão (Autodisponibilidade). 

04. Andar de mão em mão. 

05. Aperto de mão (Cumprimento). 

06. A 4 mãos. 

07. Assentar a mão (Autodesempenhologia). 

08. Atar as mãos (Lavagem subcerebral). 

09. Bater as mãos (2 palmochacras). 

10. Beijar as mãos (Laringochacra; Energossomatologia). 

11. Cair nas mãos (Heterassediologia). 

12. Carregar a mão (Exagero imaturo). 

13. Com a palma da mão. 
14. Com mão de mestre (Tarefa do esclarecimento, tares). 

15. Com mãos atadas (Subcerebrologia). 

16. Contramão (Contrafluxo intrafísico). 

17. Dar a mão (Assistenciologia). 

18. Dar a mão à palmatória (Recexologia). 

19. Dar a mão de uma mulher. 

20. Dar as mãos (Maxifraternidade, solidariedade). 

21. Dar de mão (Renúncia assistencial). 

22. Dar de mão beijada (Tacon). 
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23. Deitar a mão em algo (Posse). 

24. Deixar na mão (Incompléxis). 

25. De mão a mão (Sem intermediários). 

26. De mão cheia (Compléxis). 

27. De mão morta. 

28. De mãos postas (Protoconhecimento). 

29. De segunda mão (Com intermediários). 

30. Emendar a mão (Aprimoramento). 

31. Em mãos (E.M.) (Sem intermediários). 

32. Em primeira mão (Criatividade). 

33. Enfiar a mão no bolso. 

34. Estar na mão de alguém. 

35. Ficar de mãos atadas (Interprisiologia). 

36. Ficar na mão. 

37. Fora de mão (Distanciamento). 

38. Forçar a mão (Exagero imaturo). 

39. Jogar de mão (Autoconscientização). 

40. Lançar mão de uma coisa. 
41. Lavar as mãos (Irresponsabilidade). 

42. Levantar a mão (Subcérebro abdominal). 

43. Mão-aberta. 

44. Mão-boba. 

45. Mão-curta 

46. Mão-de-branco. 

47. Mão-de-cabelo. 

48. Mão-de-cáiser. 

49. Mão-de-faca. 

50. Mão-de-finado. 

51. Mão-de-gato. 

52. Mão-de-leitão. 

53. Mão-de-mono. 

54. Mão-de-obra. 

55. Mão-de-onça. 

56. Mão-de-onze. 

57. Mão-de-padre. 

58. Mão-de-toupeira. 

59. Mão-de-vaca. 

60. Mão-fechada. 
61. Mão forte (Psicomotricidade adolescente). 

62. Mão-francesa. 

63. Mão-furada. 

64. Mão-inglesa. 

65. Mão-pelada. 

66. Mão-pendente. 

67. Mão-posta. 

68. Mão-quadra. 
69. Mãos à obra (Consecução da proéxis). 

70. Mãos de ferro (Despotismo automimético). 

71. Mãos-de-sapo. 

72. Mãos nos quadris. 

73. Mão-tenente. 

74. Mãozinha-preta. 
75. Meter a mão (Interprisão grupocármica). 
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76. Molhar as mãos (Anticosmoeticologia). 

77. Mudar de mão (Reciclagem existencial). 

78. Não meter a mão em cumbuca. 
79. Não saber onde pôr as mãos (Patologia). 

80. Não ter as mãos limpas (Interprisão grupocármica). 

81. Não ter mãos a medir (Workaholism). 

82. Pôr a mão na consciência (Autavaliação conscienciométrica). 

83. Pôr a mão no fogo. 

84. Pôr as mãos em alguém. 
85. Pôr mãos à obra (Consecução da programação existencial). 

86. Pôr nas mãos de alguém (Confiança). 

87. Sem tirar a mão (Assistencialidade). 

88. Ser mão aberta (Esbanjamento, prodigalidade). 

89. Sujar as mãos (Interprisão grupocármica). 

90. Ter a mão leve (Interprisão grupocármica). 

91. Ter a mão pesada (Porão consciencial). 

92. Ter as mãos limpas (Autocosmoeticologia vivida). 

93. Ter as mãos rotas (Perdularismo). 

94. Ter entre as mãos (2 palmochacras). 

95. Ter mão em si (Autorganização). 

96. Ter mãos largas (Assistencialidade). 

97. Untar as mãos (Corrupciologia, interprisão grupocármica). 

98. Virar a mão (Reciclagem existencial). 

99. Vir às mãos de alguém. 
100.  Voltar com as mãos abanando. 

 

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 mão, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

1.  Ambílevo:  Cerebelologia;  Nosográfico. 

2.  Amimia:  Somatologia;  Nosográfico. 

3.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

4.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

5.  Autografia  cutânea:  Somatologia;  Neutro. 

6.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

7.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  MÃO  É  INSTRUMENTO  ÍMPAR  DOS  MAIS  EMPREGADOS 

NA  VIDA  INTRAFÍSICA,  POR  QUALQUER  CONSCIN,  PRO- 
MOVENDO  A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  (ARCO  VOLTAI- 

CO)  OU  A  INTERPRISÃO  GRUPOCÁRMICA  (GATILHO). 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe usar as mãos de modo inteligente? Você 

cuida das próprias mãos? 
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M A P E A M E N T O    D A    S I N A L É T I C A  
( A U T O S S I N A L E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O mapeamento da sinalética é o procedimento paratécnico de identificação, 

registro e decodificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a fim de criar código de 

autoparassegurança e comunicação a serviço da interassistência multidimensional. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo mapa vem do idioma Italiano, mappa, “mapa”, e este do idioma 

Latim, mappa, “toalhinha; guardanapo; representação gráfica de algum terreno”. Apareceu no Sé-

culo XVI. O vocábulo sinalética deriva do idioma Francês, signalétique, “que contém a sinaliza-

ção, a descrição de alguém ou de alguma coisa; que assinala por qualquer elemento característi-

co”, e este de signaler, “assinalar”. A palavra sinal surgiu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Cartografia parapsíquica pessoal. 2  Topologia dos sinais parapsíqui-

cos. 3.  Mapeamento sinalético. 4.  Registro da sinalética. 5.  Rastreamento da sinalética parapsí-

quica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo mapa: holo-

mapeamento; mapeabilidade; mapeação; mapeada; mapeado; mapeador; mapeadora; mapea-

mento; mapeante; mapear; mapeável; mapiador; mapiadora; maximapeamento; minimapea-

mento. 

Neologia. As 3 expressões compostas mapeamento da sinalética, minimapeamento da 

sinalética e maximapeamento da sinalética são neologismos técnicos da Autossinaleticologia. 

Antonimologia: 1.  Mapeamento dos parafenômenos. 2.  Mapeamento dos chacras.  

3.  Mapeamento das sensações orgânicas simples. 

Estrangeirismologia: o locus minoris resistentiae autoidentificado; o estado de on air 

interassistencial full time. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoparaperceptibilidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Sinaléti-

ca: despertador parapsíquico. Sinalética: parabússola pessoal. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões do coloquialismo relativas ao tema: – Onde há fumaça, 

há fogo. Tem boi na linha. Escutou o galo cantar e não sabe onde. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoparaperceptibilidade; os parapensenes;  

a parapensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsico-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a assinatura pensênica. 

 

Fatologia: o mapeamento dos 11 sentidos somáticos; o mapeamento das zonas erógenas; 

a identificação das idiossincrasias; as alergias sendo sinais de alerta somático; a identificação dos 

pontos de menor resistência somática; o detalhismo nas observações; a sensibilidade à flor da pe-

le; a exaustividade da autopesquisa; a sutileza dos sinais somáticos; os pares cranianos; o osso es-

fenóide; a atualização contínua do gráfico das sinaléticas pessoais; os 361 pontos clássicos de 

acupuntura a partir da Medicina Tradicional Chinesa (MTC); os nadis; os meridianos; as zonas 

Head dos órgãos; as zonas de proteção do organismo; os somatótipos; o hábito sistemático da au-

toperscrutação holossomática; o alarme falso; o erro de interpretação; o sinal patognomônico in-

terpretado como sinalética. 

 

Parafatologia: o mapeamento da sinalética; o mapeamento da sinalética pelo adolescen-

te inversor existencial; a segunda megaquisição parapsíquica; o mapeamento das percepções ex-
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trassensoriais; o mapeamento dos trafores parapsíquicos; o estudo dos parassinais; a planta baixa 

dos sinais parapsíquicos; o conjunto de elementos componentes de determinada sinalética para-

psíquica; o escaneamento holossomático da sinalética; a análise do conteúdo da sinalética; a ante-

câmara da assim; o preparo para a iscagem lúcida; a autovivência do estado vibracional (EV) an-

tecipatório; o rastreamento dos sentidos além do sexto sentido; a sinalética parapsíquica avança-

da; o mapeamento dos sinais de contato com o amparo extrafísico de função; as sinaléticas ener-

géticas e parapsíquicas indicando rotas de investigação; a autoparapercuciência; a sinalética recu-

perada de retrovidas; a identificação do megassinal; a matematização da sinalética energética aní-

mico-parapsíquica pessoal; a aura da projeção lúcida; os sinais admonitórios da projeção lúcida;  

o perfil parapsíquico; os sinais da exteriorização de ectoplasma; o sinal de chamamento interassis-

tencial; o sinal de alerta parafisiológico; a prontidão interassistencial; o plantão 24h interassisten-

cial; o mapeamento dos sinais da tenepes; a percepção extrassensorial (PES); o serviço de inteli-

gência parapsíquica; a sinalização parapsíquica; a ampliação da responsabilidade interassistencial; 

a possibilidade de mapear centenas de sinaléticas parapsíquicas pessoais; o mapeamento da sina-

lética parapsíquica grupal; o escrutínio holossomático; a meticulosidade paraperceptiva; a hipera-

cuidade; a incúria impedindo a percepção da sinalética; as repercussões parapatológicas da sinalé-

tica não atendida a tempo; a saída cosmoética do murismo pela tomada de atitude interassistencial 

a partir da sinalética atendida; os indicadores característicos da sinalética; o reconhecimento de si-

nal típico; a responsabilidade interassistencial predispondo o aumento da hiperacuidade parapsí-

quica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sinalética-sincronicidade; o sinergismo mapeamento da 

sinalética–autodiagnóstico holossomático; o sinergismo conjugação sensorial–coativação atri-

butiva–composição parapsíquica. 

Principiologia: o princípio cosmoético da prontidão parapsíquica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a decodificação da sinalética para-

psíquica pessoal. 

Teoriologia: a teoria da sinalética energética parapsíquica pessoal. 

Tecnologia: a técnica do EV escaneador energossomático; a técnica das 40 manobras 

energéticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsí-

quica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 

Parageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito das autoconfirmações de sinaléticas registradas; o efeito cumula-

tivo das sinaléticas na seriexialidade; o efeito precognitivo da sinalética. 

Neossinapsologia: a neossinapse a partir da neossinalética energoparapsíquica. 

Ciclologia: o ciclo EV–arco voltaico–mapeamento da sinalética–parapsiquismo lúcido. 

Enumerologia: o mapeamento da sinalética de base somática; o mapeamento da sinalé-

tica de base energossomática; o mapeamento da sinalética de base psicossomática; o mapeamen-

to da sinalética de base mentalsomática; o mapeamento da sinalética de base retrossomática;  

o mapeamento da sinalética de base terapêutica; o mapeamento da sinalética de base cosmoética. 

Binomiologia: o binômio autodefesa-autossegurança; o binômio sinal de alerta–atitude 

certa; o binômio sinalética-assertividade; o binômio despertador-disparador; o binômio autoin-

vestigação-autoperscrutação; o binômio Paranatomia-Parafisiologia. 

Interaciologia: a interação sinalética–chacras–glândulas endócrinas; a interação sina-

lética–pontos da acupuntura; a interação sinalética-nadis; a interação sinais fisiológicos–sinais 

parafisiológicos; a interação sinais-sinalética-sintomas; a interação sinaléticas-retrossinaléticas. 

Crescendologia: o crescendo EV–sinalética energética; o crescendo da Multidimensio-

logia aquisitiva–executiva–distributiva; o crescendo evolutivo cascagrossismo energético– 

–acervo de sinaléticas energéticas identificadas e aplicadas; o crescendo dicionário sinalético– 
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–dicionário parapsíquico; o crescendo autossensoriamento energético–esquadrinhamento auto-

parapsíquico; o crescendo sinal patognomônico–sinal parapatognomônico–autocura; o crescen-

do sinalética–parainterlocução direta–conscienciês. 

Trinomiologia: o trinômio sinalética anímica–sinalética bioenergética–sinalética para-

psíquica; o trinômio sinal-resposta-responsividade; o trinômio observação-auscultação-percep-

ção; o trinômio taquirritmia-hiperacuidade-paraperceptibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

sinalética somática–sinalética energossomática–sinalética psicossomática–sinalética mentalso-

mática; o polinômio percepção-reconhecimento-discriminação-interpretação. 

Antagonismologia: o antagonismo sinais externos / sinais internos; o antagonismo  

atenção dividida / atenção saltuária; o antagonismo sinalética / sintomas. 

Politicologia: a hermeneuticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço no mapeamento da sinalética. 

Filiologia: a autoparapercepciofilia. 

Fobiologia: a autoparapesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão dificultando o mapeamento da sinalética. 

Mitologia: a eliminação dos mitos relativos aos sinais, marcas e sinaléticas parapsíqui-

cas pessoais. 

Holotecologia: a energoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autossinaleticologia; a Autoparapercepciologia; a Parapercep-

ciologia; a Energossomatologia; a Multidimensiologia; a Hermeneuticologia; a Parassemiologia; 

a Autotaquirritmologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a pessoa antenada; a conscin parapsíquica atilada; a minipeça inter-

assistencial. 

 

Masculinologia: o docente conscienciológico; o inversor; o reciclante; o acoplador;  

o coadjutor; o intermissivista; o consciencioterapeuta; o tenepessista; o projetor consciente; o epi-

con; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a docente conscienciológica; a inversora; a reciclante; a acopladora;  

a coadjutora; a intermissivista; a consciencioterapeuta; a tenepessista; a projetora consciente;  

a epicon; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energossomaticus;  

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens assistens; o Homo sa-

piens energoexpositor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimapeamento da sinalética = a autocomprovação dos sinais energéti-

cos parapsíquicos pela conscin parapsíquica; maximapeamento da sinalética = a autocomprovação 

de múltiplos sinais energéticos e parapsíquicos aplicados à tenepes. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Sinaleticologia; a cultura 

do parapsiquismo lúcido. 

 

Taxologia. A partir da Hermeneuticologia, eis 15 categorias de análises, em ordem lógi-

ca, a serem aplicadas na interpretação ou hermenêutica da sinalética percebida, contribuindo no 

mapeamento sinalético: 
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01.  Sinal. Registrar exatamente as características da sinalética percebida. 

02.  Contexto. Registrar o contexto ou a atividade sendo realizada no momento da sina-

lética. 

03.  Data. Registrar a data da ocorrência da sinalética. 

04.  Horário. Registrar o horário exato da percepção. 

05.  Soma. Registrar a região física ou manifestação fisiológica relacionada com a sina-

lética percebida. 

06.  Companhias. Registrar as companhias no momento da identificação da sinalética. 

07.  Local. Registrar o local ou ambiente onde a sinalética foi manifestada. 

08.  Autopensenidade. Registrar o padrão pensênico antes, durante e depois da identifi-

cação da sinalética. 

09.  Confirmação. Registrar possível confirmação relativa à sinalética identificada. 

10.  Repetição. Registrar o número de vezes da mesma sinalética percebida. 

11.  Padrão. Registrar o padrão comum, repetido, da sinalética. 

12.  Parafisiologia. Registrar os chacras de maior relação com a sinalética. 

13.  Informação. Registrar o conteúdo ou a mensagem passada a partir da sinalética. 

14.  Sincronicidades. Registrar se ocorreu a interação da sinalética com algum tipo de 

sincronicidade. 

15.  Autodiscernimento. Registrar a classificação da categoria da sinalética percebida,  

a partir de padrão homeostático ou patológico. 

 

Homeostaticologia. Quanto maior o percentual de homeostasia manifestado pela cons-

cin parapsíquica, maior é a capacidade de identificar de imediato qualquer tipo de sinalética de 

base patológica, devido ao contraste gritante na própria parapsicosfera hígida. 

 

Veredicto. O historiador de arte Bernard Berenson (1865–1959) foi capaz de identificar  

obra de arte falsificada por sinal pessoal de tilintar no próprio ouvido, seguido de depressão mo-

mentânea. Ele relatou esses sinais durante o julgamento do caso em tribunal. 

 

Quadro. O ideal é a conscin parapsíquica criar quadro sinóptico das próprias sinaléticas, 

compondo mapa detalhado e classificado de sinais, inclusive com a representação gráfica dos in-

dícios no soma e energossoma. 

 

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 mapeamento da sinalética, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Banho  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Semiparapercepção:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  MAPEAMENTO  DA  SINALÉTICA  ATESTA  A  VALORIZA-
ÇÃO  DADA  PELA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  AO  AUTO-
PARAPSIQUISMO,  À  COMUNICAÇÃO  INTERDIMENSIONAL 

E  À  RESPONSABILIDADE  INTERASSISTENCIAL  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mapeou as próprias sinaléticas energéticas  

e parapsíquica pessoal? Quais proveitos evolutivos obteve a partir da identificação das mesmas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Gladwell, Malcolm; Blink: A Decisão num Piscar de Olhos; 254 p.; 6 caps.; 21 x 14 cm; enc.; Rocco; Rio 
de Janeiro, RJ; 2005; páginas 55 a 57. 

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

sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 86, 119, 219, 223, 262, 463, 

647, 801 e 820. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O mapeamento energético é o procedimento paratécnico de percepção, 

identificação, registro e decodificação das informações presentes nas energias dos fatos e / ou pa-

rafatos, realizado pela conscin, homem ou mulher, nas interações cotidianas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo mapa vem do idioma Italiano, mappa, “mapa”, e este do idioma 

Latim, mappa, “toalhinha; guardanapo; representação gráfica de algum terreno”. Apareceu no Sé-

culo XVI. A palavra mapeamento surgiu no Século XX. O vocábulo energético procede do idio-

ma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu também no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Cartografia energética. 2.  Leitura das energias. 3.  Sensoriamento 

energético. 4.  Decodificação das energias. 5.  Significação das energias. 

Neologia. As 3 expressões compostas mapeamento energético, mapeamento energético 

primário e mapeamento energético avançado são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Apedeutismo energético. 2.  Analfabetismo paraperceptivo. 3.  In-

compreensão das energias. 4.  Inconsciência energética. 5.  Amência energética. 

Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal; os checkups energossomáticos; a per-

formance energética day by day; as best practices energéticas; a mindfullness; o full attention aos 

veículos de manifestação da consciência. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às energias conscienciais (ECs). 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tenhamos 

autoconsciência energossomática. Sejamos energeticamente autônomos. Detalhismo favorece pa-

rapsiquismo. Sejamos detalhistas sempre. Parapercepções otimizam assistências. Atenção: ferra-

menta parapsíquica.  

Ortopensatologia. “Aten  o. Sem atenção permanente, não é possível adentrar à multi-

dimensionalidade e desenvolver o parapsiquismo lúcido”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; a autopensenização carre-

gada no pen; os energopensenes; a energopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopen-

senidade; o holopensene da Autopesquisologia; os nexopensenes; a nexopensenidade; os oniro-

pensenes; a oniropensenidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade. 

 

Fatologia: a condição de “estar presente” sendo fundamental para mapear as energias;  

a antidispersividade oportunizando o mapeamento energético; as leituras verbais e não verbais 

sendo representativas para a identificação da realidade energética; o bem-estar ou o malestar sen-

tido ao encontrar ou evocar alguma consciência, podendo ser sinal comprobatório da condição da 

energosfera alheia; a autodesvalorização e baixa autestima podendo ser fatores antagônicos  

à identificação das parapercepções; os bloqueios emocionais e corticais prejudicando o mapea-

mento das energias; as posturas antirrecinológicas comprometendo a leitura energética; o medo;  

o emocionalismo; a ansiedade; a falta de autenfrentamento; o ato de “estar dormindo” para a rea-

lidade energética e, portanto, para a evolução pessoal e grupal; a preguiça em registrar as paraper-

cepções prejudicando o mapeamento energético; a dificuldade de levantar hipóteses e dar signifi-

cados às parapercepções; os prejulgamentos e preconceitos impossibilitando parapercepções fide-

dignas; o ato de não saber ouvir, atrapalhando a leitura das energias; a realidade mapeada no in-

trafísico explicitando a realidade extrafísica existente; a atenção sendo e significando condição si-

ne qua non e favorecedora das percepções e parapercepções; a diversificação do dicionário cere-
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bral contribuindo para associações pró-mapeamento energético; a responsabilidade evolutiva de 

atuar assistencialmente ao decifrar o significado presente nas energias. 

 

Parafatologia: o mapeamento energético; a interpretação parapsíquica; a tradução das 

parapercepções; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a impossibilidade 

de mapear a sinalética energética pessoal em função do hábito antiproexológico de lembrar do 

energossoma apenas ao fim do dia; o ato de esquecer de mobilizar as energias diariamente; o fe-

chadismo para a existência das energias; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a existência energética trancada; a habilidade em descoincidir os veículos de manifestação; o inte-

resse dos amparadores extrafísicos em favorecer as parapercepções; as exteriorizações seguidas 

do ato de se deixar invadir pelas energias; as absorções energéticas; a ampliação da autonomia 

energética; a conexão assistente intrafísico–assistente extrafísico favorecendo o mapeamento 

energético; a conexão energossoma-mentalsoma oportunizando as leituras energéticas; a iscagem 

lúcida após o mapeamento energético; a relevância do conteúdo das parapercepções e não do fe-

nômeno em si; a qualificação das consciências e dos ambientes a partir do mapeamento das ener-

gias; o desenvolvimento energoparapsíquico associado à progressão da liderança interassistencial 

cosmoética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo atenção-parapercepção; o sinergismo parapercepção– 

–qualificação da assistência. 

Principiologia: o princípio da imparcialidade; o princípio de auscultar tudo e todos, 

indicando inteligência evolutiva (IE).  

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética aplicado na utilização das informações 

mapeadas. 

Teoriologia: a teoria da equidade; a teoria da isenção crítica.  

Tecnologia: a técnica do detalhismo; as técnicas de observação; as técnicas auto e hete-

roconscienciométricas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo para o desenvolvimen-

to do mapeamento energético a partir de estímulos autonômicos, visando o epicentrismo lúcido. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraedu-

cação; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico 

da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

fenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; 

o Colégio Invisível da Conscienciometria. 

Efeitologia: o efeito holossomático das interações energéticas; o efeito da pensenidade 

sobre o energossoma; os efeitos homeostáticos do mapeamento energético sobre a saúde pessoal 

e alheia. 

Neossinapsologia: a formação gradual de neossinapses pró-leituras energéticas a partir 

da atenção plena em cada acoplamento realizado; a baixa frequência do trabalho com as energi-

as sendo fator contrário à construção e fixação de neossinapses parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo interações–trocas energéticas; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a atenção dispensada às energias; a atenção dispensada às assimilações 

e desassimilações; a atenção dispensada à identificação da sinalética pessoal; a atenção dispensa-

da aos apertos de mão ou abraços; a atenção dispensada a cada princípio consciencial;  

a atenção dispensada aos ambientes; a atenção dispensada à autopensenidade. A leitura energéti-

ca esquecida; a leitura energética pós repercussões holossomáticas; a leitura energética auto-

consciente; a leitura energética favorecendo a autoqualificação parapsíquica; a leitura energética 
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precedida pelo EV; a leitura energética sucedida pelo EV; a leitura energética direcionando as 

atuações interassistenciais. 

Binomiologia: o binômio autodesvalorização paraperceptiva–atrofiamento parapsíqui-

co; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação assimilação energética–mapeamento energético; a interação 

assistência-autoparapsiquismo. 

Crescendologia: o crescendo autopercepção-autoparapercepção; o investimento no  

crescendo cascagrossismo energético–domínio energético favorecendo o mapeamento energéti-

co; a valorização das sutilezas paraperceptivas associadas à autopesquisa favorecendo o crescen-

do parapsíquico. 

Trinomiologia: o trinômio querer-fazer-conseguir; o trinômio estar presente–estar 

atento–estar paraperceptivo; o trinômio autodisciplina–manutenção–mapeamento energético;  

o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-planejamento-prática-manutenção-mapeamento- 

-interassistência. 

Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo energético / domínio energético; o an-

tagonismo atenção saltuária / atenção plena; o antagonismo aporte do guia amaurótico / aporte 

do amparador. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o olhar heterassistencial maiores as auto-

parapercepções; o paradoxo de quanto mais se decifra as informações energéticas, menos se ex-

plicita as parapercepções na atuação interassistencial. 

Politicologia: a meritocracia contribuindo para o aprimoramento parapsíquico; a política 

de valorizar e priorizar o trabalho frequente com as energias. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao mapeamento das energias e, em conse-

quência, ao domínio energético e à ampliação da interassistencialidade. 

Filiologia: a energofilia; a terapeuticofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a prio-

rofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a fobia de revelar para si mesmo a condição evolutiva atual; o medo de en-

xergar a realidade presente nas energias das consciências do grupocarma familiar. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial prejudicando o sensoriamento das 

energias; a síndrome do avestruzismo dificultando as parapercepções; a síndrome da subestima-

ção comprometendo as leituras energéticas. 

Maniologia: a mania de desvalorizar as autoparapercepções; a mania de ser superficial 

nas avaliações energéticas. 

Mitologia: o mito de levar muito tempo para sentir ou dominar as energias. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a energossomatoteca; a pesquisoteca; a experi-

mentoteca; a fenomenoteca; a metodoteca; a mensuroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; 

a Autodiscernimentologia; a Autocosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Metodologia; a Energossomatologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a pessoa atenta; a pessoa ambiaten-

ta; a pessoa desatenta; a pessoa organizada; a conscin autocrítica; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o observador; o investigador; o parapsíquico; o especialista; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o completista; 

o conscienciômetra; o conviviólogo; o proexista; o intermissivista; o epicon lúcido; o exemplaris-

ta; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o homem de 

ação; o parapercepciologista. 
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Femininologia: a observadora; a investigadora; a parapsíquica; a especialista; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a completis-

ta; a conscienciômetra; a convivióloga; a proexista; a intermissivista; a epicon lúcida; a exempla-

rista; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a mulher de 

ação; a parapercepciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens energossomaticus; o Ho-

mo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mapeamento energético primário = a percepção energética relacionada  

à presença de consciex na energosfera pessoal sem a identificação precisa do padrão holopensêni-

co correspondente; mapeamento energético avançado = a percepção energética de extensa gama 

de consciexes na energosfera pessoal com a identificação de padrões holopensênicos distintos, 

discriminando consciências amparadoras, assediadoras e guias amauróticas. 

 

Culturologia: a cultura da Energossomatologia; a cultura da valorização das energias; 

a cultura da atenção às energias; a cultura da autossustentabilidade energética; a cultura da Au-

texperimentologia; a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Interassistenciologia. 

 

Autonomia. Considerando a Evoluciologia, a atitude interassistencial e proativa de ma-

pear as energias de todas as consciências e ambientes favorece a autossustentação, a autodefesa 

energéticas e a qualificação dos rastros energéticos pessoais. 

Holossomatologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a observação detalhada de ca-

da veículo do holossoma contribui sobremaneira para o mapeamento das energias e para a atua-

ção interassistencial assertiva. 

Conviviologia. À luz da Cosmoeticologia, as informações acessadas a partir do mapea-

mento energético servem de fatores balizadores para o approach interassistencial, sendo a omis-

são superavitária atitude contributiva para a convivialidade sadia, assim como a vivência teática 

do binômio admiração-discordância. 

 

Caracterologia. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, 20 ambientes, 

dispostos em ordem alfabética, nos quais a atenção para mapear as energias antes, durante e de-

pois de acessá-los, favorece a homeostase holossomática, a qualificação parapsíquica e explicita  

a disponibilidade interassistencial: 

01.  Academia. 

02.  Aeroporto. 

03.  Avião. 

04.  Banco. 

05.  Cinema. 

06.  Consultório médico. 

07.  Escritório. 

08.  Hospital. 

09.  Hotel. 

10.  Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

11.  Ônibus. 

12.  Ponto turístico 

13.  Posto de gasolina. 

14.  Quarto de dormir. 

15.  Repartição pública. 

16.  Sala de aula. 
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17.  Salão de beleza. 

18.  Shopping center. 

19.  Supermercado. 

20.  Táxi. 

 

Autopesquisologia. No âmbito da Coerenciologia, eis, listados em ordem alfabética, 11 

fatores pró-autopesquisa e reciclagem intraconsciencial, a intervir no mapeamento das energias, 

associados a patologias do psicossoma seguidas dos respectivos contrapontos: 

01.  Anticonflitividade. Agressividade versus atenção às energias com serenidade ín-

tima. 

02.  Autonomia. Controle excessivo versus atenção às energias com flexibilidade. 

03.  Autorreflexão. Superficialidade versus atenção às energias de modo detalhista. 

04.  Discernimento. Medo versus atenção às energias de modo técnico. 

05.  Disciplina. Desleixo versus atenção às energias com tecnicidade.  

06.  Empatia. Criticidade excessiva versus atenção às energias com paracompreensi-

bilidade interassistencial. 

07.  Imperturbabilidade. Ansiedade versus atenção às energias com acalmia íntima. 

08.  Interassistencialidade. Egocentrismo versus atenção às energias de modo altruísta. 

09.  Neofilia. Apriorismose versus atenção às energias com abertismo consciencial. 

10.  Pacificação. Euforia versus atenção às energias de modo ponderado. 

11.  Retilinearidade. Dispersividade versus atenção às energias com megafoco. 

 

Exemplarismologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 11 posturas e respectivos questionamentos favoráveis ao mapeamento energético, 

visando a autolucidez e a melhoria do nível de interassistencialidade:  

01.  Antiemocionalismo. Já mapeou os efeitos em si, nas conscins ou consciexes das re-

percussões de guardar mágoas de alguma consciência?  

02.  Assistencialidade. O mapeamento das energias vem rendendo frutos evolutivos para 

si e para as demais consciências? Quais parâmetros você utiliza para aferir os resultados das as-

sistências prestadas? 

03.  Autamparabilidade. No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, qual o nível 

da postura de amparador nas interassistências prestadas?  

04.  Autenfrentamento. Quais resultados práticos você vem angariando a partir da auto-

pesquisa e das reciclagens empreendidas? 

05.  Autodetalhismo. No dia a dia, identifica as repercussões holossomáticas antes, du-

rante e após se encontrar com pessoas ou adentrar ambientes?  

06.  Autointencionalidade. Qual a real intencionalidade ao mapear as energias das pes-

soas e ambientes? 

07.  Autoparaperceptibilidade. Quais os parâmetros utilizados para identificar o auxílio 

dos amparadores extrafísicos nos contextos assistenciais dos quais participa? 

08.  Autopensenização. Acolhe na energosfera pessoal todas as consciências com as 

quais interage? É mais da conflitividade ou da empatia? 

09.  Autorganização. Utiliza mapas, planilhas ou tabelas para catalogar ou esquematizar 

as autopesquisas pró-identificação dos sinais energéticos? 

10.  Autorreflexão. Qual o tempo investido nas autorreflexões visando aprofundar os 

significados das parapercepções pessoais? Quais resultados você vem obtendo no mapeamento 

das sinaléticas energéticas pessoais personalíssimas? 

11.  Energossomatofilia. Quantas horas por dia investe no trabalho energético? 

 

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 mapeamento energético, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

08.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

13.  Mapeamento  da  sinalética:  Autossinaleticologia;  Neutro. 

14.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  ATENÇÃO,  A  AUTORGANIZAÇÃO  E  A  TECNICIDADE  

PRÓ-MAPEAMENTO  ENERGÉTICO  PROPICIAM  A  IDENTIFI-
CAÇÃO  DAS  SINALÉTICAS  PARAPSÍQUICAS  E  A  CONDI-

ÇÃO  TEÁTICA  DE  MINIPEÇA  INTERASSISTENCIAL  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já incorporou o hábito de mapear as energias on-

de e com quem estiver? Quais resultados práticos interassistenciais vem obtendo a partir do ma-

peamento energético? As parapercepções vêm ampliando ao longo do tempo? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Além da Vida. Título Original: Hereafter. Gênero: Drama. Data: 2010. País: USA. Idioma: Inglês. Du-

ração: 129 min. Direção: Clint Eastwood. Roteiro: Peter Morgan. Elenco: Matt Damon; Cécile de France; Lyndsey Mar-

shal; Thierry Neuvic; Frankie e George McLaren; George McLaren; Bryce Dallas Howard; Jay Mohr; & Marthe Keller. 

Produção: Clint Eastwood; Frank Marshall; Kathleen Kennedy; Robert Lorenz; & Steven Spielberg. Produtora: Warner 
Bros. Entertainment. Sinopse: O filme apresenta o assunto da morte, destacando 3 experiências de modos distintos. Geor-

ge (Matt Damon) desde criança consegue se comunicar com os mortos e considera-se amaldiçoado, tentando negar tal ha-

bilidade. Marie (Cécile De France) é jornalista francesa e vivenciou a experiência de quase morte. E o menino Marcus 
(Frankie McLaren) sofre com a morte do irmão gêmeo e busca por respostas. Os caminhos desses personagens se cruzam, 

contribuindo para a superação de crenças pessoais. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; pref. Hernande Leite; revisores 
Mabel Teles; et al.; 296 p.; 4 seções; 55 caps.; 1 citação; 23 E-mails; 153 enus.; 138 exemplos; 1 foto; 1 microbiografia; 

55 pensatas; 11 questionamentos; 1 tab.; 11 técnicas; 2 testes; 21 websites; glos 135 termos (analógicos da Sinaleticolo-

gia); glos. 210 termos; 6 filmes; 51 refs.; 1 anexo; 2 apênds.; alf.; 21,5 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; 
Foz do Iguaçu, PR; 2015.; páginas 111 a 120 e 128 a 133. 

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; página 

143. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A máquina consciencial é a condição existencial da conscin – consciência 

intrafísica – quando considerada ao modo de máquina mentalsomática de autodiscernimento 

atuando na máquina biológica do soma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra máquina procede do idioma Latim, machina, “máquina; aparelho; 

guindaste; polé; andaime; aríete; máquina de guerra; armas; meios; esforços; expediente; artifício; 

invenção”, derivada do idioma  rego, mekhané, “invenção engenhosa; máquina de teatro; qual-

quer meio engenhoso de conseguir algum fim; habilidade; talento de imaginar, de inventar”. Sur-

giu no Século XV. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “co-

nhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”, 

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Maquinismo consciencial. 2.  Mecanismo consciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 34 cognatos derivados do vocábulo máquina: 

animal-máquina; casa-máquina; cérebro-máquina; corpo-máquina; máquina-caixão; maquina-

ção; maquinado; maquinador; maquinadora; máquina-ferramenta; maquinal; maquinalidade; 

maquinante; maquinar; maquinaria; maquinária; maquinário; maquinável; maquineta; maquini-

zação; maquinizada; maquinizado; maquinizar; maquinismo; maquinista; maquinofatura; ma-

quinofatureiro; megamáquina; nanomáquina; homem-máquina; mulher-máquina; paramáquina; 

pessoa-máquina; turbo-máquina. 

Neologia. As duas expressões compostas máquina consciencial inconsciente e máquina 

consciencial autoconsciente são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Introspecção consciencial. 2.  Abstração consciencial. 

Estrangeirismologia: o checkup clínico periódico; o checkup odontológico periódico. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das reações instintuais da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paratecnologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; 

os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a autopensenização automatizada nas automani-

festações condicionadas; a autopensenização retilinearizada nas automanifestações dirigidas cos-

moeticamente. 

 

Fatologia: a máquina consciencial; a megamáquina da consciência; o soma na condição 

de máquina bioquímica ultrassensível; o corpo-fole ou fole biológico; a precisão matemática no 

corpo-máquina e na casa-máquina; as repetições mecânicas naturais da vida humana; a mecaniza-

ção negativa da pessoa-máquina subordinada e inconsciente às imposições da Socin ainda patoló-

gica; a máquina cerebral sinapsológica do mentalsoma; a máquina corporal muscular do soma, 

androssoma ou ginossoma; a máquina vivencial das rotinas úteis diuturnas; a máquina intelectual 

do escritório bem montado do autor da obra escrita; a máquina da existência tecnológica do Ter-

ceiro Milênio; o ferramental da pessoa; o potencial das máquinas inteligentes; a moderna máquina 

de morar; as máquinas como instrumentos de promoção da evolução das consciências; a máquina 

como sendo produto artificial, aparelho, instrumento, motor ou utensílio, próprio para comunicar 

movimento ou para aproveitar, por em ação ou transformar energia ou algum agente natural; as 

máquinas escravizantes; a nanomáquina; as máquinas substituindo o trabalho, e consequentemen-

te o emprego, dos homens na vida tecnológica moderna da globalização; as máquinas como sen-
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do, muitas vezes, instrumentos de aperfeiçoamento e extensão da autexpressão, por exemplo:  

o celular, o interfone, o fax, o E-mail, a dobradinha microfone / altofalante; a máquina avariada 

ou obsoleta do soma envelhecido com falência dos órgãos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a máquina parapsíquica complexa do holossoma da consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fisiológico corpo-máquina–máquina funcional; o siner-

gismo mentalsomático cérebro-máquina–corpo-máquina–casa-máquina; o sinergismo autevoluti-

vo consciência–veículos holossomáticos. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica dos eletrodomésticos. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos sem máquinas; o laboratório 

conscienciológico da Somatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: os efeitos colaterais dos instrumentos, aparelhos e máquinas componentes 

do corpo humano; os efeitos potencializadores da linha de montagem com elementos bem azei-

tados. 

Ciclologia: o ciclo de utilização das máquinas. 

Binomiologia: o binômio básico na vida intrafísica Homem-máquina; o binômio essen-

cial da intrafisicalidade produtiva hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio da eficácia funcio-

nal regularidade-precisão. 

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 Homem-máquina; a interação usuário–máquina so-

mática. 

Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–funcionalidade tecnológica. 

Trinomiologia: o trinômio da hiperacuidade concentração mental–atenção fixada– 

–lucidez maior; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade–técnica da circulari-

dade; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio parapesquisas-paratécnicas-paracha-

dos; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio leitura-reflexão-escrita; a incúria 

quanto ao trinômio casa-corpo–casa-moradia–casa-máquina (computador; automóvel; celular). 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o combustí-

vel da eficiência somática no polinômio ar puro–água fresca–alimentação balanceada–energias 

sadias. 

Antagonismologia: o antagonismo consciências com objetivos multidimensionais / má-

quinas com objetivos intrafísicos; o antagonismo Homem / máquina nas frustrações dos suicidas; 

o antagonismo máquina consciencial disfuncional / máquina consciencial de alta precisão. 

Politicologia: a máquina do Estado Moderno; a automotocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Robótica. 

Filiologia: a neofilia; a cienciofilia; a tecnofilia; a paratecnofilia. 

Sindromologia: a lamentável redução da consciência à simples máquina de viver na sín-

drome da robotização existencial. 

Mitologia: o megamito das máquinas pensenizantes melhores em comparação com  

o Homem, o criador das máquinas. 

Holotecologia: a somatoteca; a mecanoteca; a tecnoteca; a ciencioteca; a convivioteca; 

a socioteca; a mentalsomatoteca. 
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Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Ergonomia; a Instrumentolo-

gia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Paratecnologia; a Profilaxiologia; a Ho-

meostaticologia; a Harmoniologia; a Domótica; a Fisiologia Humana. 

 

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 Homem-máquina. 

 

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 Mulher-máquina. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens autodeterminator; o Ho-

mo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens communicator; o Ho-

mo sapiens infocommunicologus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens motorisatus;  

o Homo sapiens provectus; o Homo sapiens senescens; o Robô sapiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: máquina consciencial inconsciente = a pessoa componente da massa hu-

mana impensante; máquina consciencial autoconsciente = a conscin quando procura pensenizar 

por si própria, além das lavagens subcerebrais intrafísicas da Socin ainda patológica. 

 

Culturologia: a cultura da Intrafisicologia. 

 

Surpreendência. A calculadora provavelmente é o instrumento tridotado mais útil, já 

criado pelo Homem, porque facilita, com enorme praticidade, pelo menos, 3 Ciências, nesta or-

dem alfabética: Economia, Engenharia e Matemática. 

Atritos. Sob a ótica da Conscienciometrologia, quanto maior e mais potente seja a má-

quina, maior as possibilidades de criar atritos e se desarranjar. Quanto mais a conscin domina as 

energias conscienciais, mais carece da profilaxia do autodiscernimento. 

Frontochacra. Pela Cosmoética, a conscin, quando lúcida, sabe muito bem a diferença 

entre o microscópio e o telescópio, discernimento com base no instrumento técnico mais confiá-

vel para o sensoriamento da realidade de modo cosmoético, o frontochacra, ou seja, o emprego 

da clarividência na prospecção da multidimensionalidade. 

 

Taxologia. Conforme a Experimentologia, eis 10 características básicas, listadas em or-

dem funcional, capazes de indicar rumos novos para o entendimento das máquinas: 
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01.  Tipos. 

02.  Limitações. 

03.  Maquinalidade. 

04.  Maquinário. 

05.  Maquineta. 

06.  Mecanismo: maquinismo. 

07.  Maquinista. 

08.  Tecnologia. 

09.  Homem-máquina. 

10.  Mecanoteca. 

 

Caracterologia. Consoante a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 ca-

tegorias de máquinas relativas à consciência: 

1.  Máquina analítica: a conscin lúcida. 

2.  Máquina bélica: a conscin carne-de-canhão. 

3.  Máquina burocrática: a conscin robotizada. 

4.  Máquina cardiopulmonar: a conscin eletronótica. 

5.  Máquina destrutiva: a conscin-bomba. 

6.  Máquina interassistencial: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial. 

7.  Máquina propulsora: a conscin-trator. 

8.  Máquina registradora: a conscin miserê. 

 

Individualização. Segundo a Grupocarmologia, a individualização é o fator evolutivo 

sustentador da identidade, do amor próprio, da autestima e do poder maior da consciência: a von-

tade. Todo trabalho grupal não deve, logicamente, anular a individualidade de cada consciência. 

As conscins, a rigor, não são máquinas. 

Hiperlucidez. No universo da Intrafisicologia, o Sol, ao nascer, ilumina por toda parte 

inaugurando novo dia. A noite vem escurecer tudo. A tempestade vergasta a terra toda durante 

horas. O relógio permanece imperturbável no tique-taque marcando a marcha cronológica. Somos 

muito mais se comparado ao relógio. Somos a máquina da lucidez. 

 

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 máquina consciencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

02.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

03.  Automóvel:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Extensão  consciencial:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Falência  parcial  dos  órgãos:  Somatologia;  Neutro. 

07.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

08.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

09.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

12.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 
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ESTA  DIMENSÃO  INTRAFÍSICA  ONDE  VIVEMOS,  COMPOS-
TA  DE  ELÉTRONS,  É  SIMPLES  REFLEXO  DAS  MÚLTIPLAS  

DIMENSÕES  EXTRAFÍSICAS,  TODAS  COMPOSTAS  DE  FLU-
XOS  E  REFLUXOS  DE  ENERGIAS  CONSCIENCIAIS  SUTIS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a própria condição de máquina 

consciencial? Você combate os automatismos na vivência dia a dia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Colombo, Sylvia; A Filosofia desmonta o Homem-máquina; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diá-

rio; Ano 81; N. 26.263; Caderno: Folha Ilustrada; 1 ilus.; 1 programação; São Paulo, SP; 27.02.2000; capa do caderno 
(manchete). 

2.  Fernandes, Ivy; O Perigo do Relax Virtual (Aparelhos com Luzes Coloridas e Som Relaxante provocam 

Coma em Jovem Italiana); O Dia; Jornal; Ano 48; N. 17.092; Seção: Ciência e Saúde; 2 fichários; 1 ilus.; Rio de Janeiro, 
RJ; 02.04.99; primeira página (chamada) e 16. 

3.  Notkin, Jerome J.; & Gulkin, Sidney; Máquinas; int. Paul E. Blackwood; ilus. Georges J. Zaffo; 48 p.; 12 

caps.; 252 ilus.; 29 x 21,5 cm; enc.; 2a Ed.; Edições Castor Livraria; São Paulo, SP; 1969; páginas 12 a 19. 
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M A R A T O N A    P R O E X O L Ó G I C A  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maratona proexológica é a vivência da aceleração de ações ou esforços 

da conscin intermissivista, homem ou mulher, gerada pelo limite cronológico de realização da au-

toprogramação existencial, sendo medida preparatória para a liderança interassistencial.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo maratona vem do idioma Grego, Marathôn, “aldeia da  récia, na 

Ática”. Surgiu no Século XX. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, 

“publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma  rego, prógramma, “ordem do dia; ins-

crição”. Apareceu também no Século XX. A palavra existencial provém do mesmo idioma Latim, 

existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; 

mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter exist ncia real”. Surgiu em 1898. O elemento de compo-

sição logia provém do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento 

sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Corrida proexológica. 2.  Maratona evolutiva. 

Cognatologia. Eis, em ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo maratona: 

maratônio; maratonista; maximaratona; megamaratona; minimaratona; ultramaratona. 

Neologia. As 4 expressões compostas maratona proexológica, minimaratona proexoló-

gica,  maximaratona proexológica e megamaratona proexológica são neologismos técnicos da 

Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Paradouro evolutivo. 2.  Murismo proexológico. 3.  Estagnação 

consciencial. 4.  Pusilanimidade antiproexológica. 5.  Acomodação antievolutiva. 6.  Displicência 

proexológica.  

Estrangeirismologia: as guidelines do intermissivista; o checklist proexológico; a postu-

ra de carpe diem quanto à interassistência; o upgrade do Curso Intermissivo (CI); o start do vo-

luntariado conscienciológico; o speeding up da proéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoproexialidade. 

Megapensenologia. Eis 12 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Renova-

ção: nova ação. Decisão: primeiro passo. Rompamos nossos limites. Inexiste proéxis matemática. 

Tudo pela proéxis. Proéxis: empreitada criativa. Proéxis: avental, macacão. Quem aje, realiza. 

Agora: melhor hora. Lamentação não. Desempenho. Tempo: contingência existencial. Todos te-

mos tempo. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares relativas ao uso do tempo: – Quem corre, 

cansa. Quem anda alcança. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O ato de matar o tem-

po. Não ter tempo para se coçar. A tempo e a hora.  

Citatologia: – Rien ne sert de courir; il faut partir à poin (Correr não adianta; é preciso 

partir na hora; Jean de La  ontaine, 1621−1695 . 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do Curso Intermissivo; os cronopensenes; a crono-

pensenidade; os ortopensenes; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes,  

a evoluciopensenidade; a ortopensenidade a favor da autevolução lúcida; a adaptação ao holopen-

sene da Cognópolis; a tenepes ancorando o holopensene da assistência; a força ortopensênica das 

consciexes amparadoras soerguendo a pensenidade da conscin predisposta ao completismo. 

 

Fatologia: a maratona proexológica; a coragem para evoluir; o tempo cronológico como 

fator predominante no cumprimento da proéxis; a recuperação dos cons do período intermissivo; 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14438 

as atribuições intransferíveis de quem reconhece ter concluído o Curso Intermissivo pré-ressomá-

tico; o desafio de honrar os paracompromissos intermissivos; a premência da materialização in-

trafísica das paralições evolutivas; a aceleração da saída da vida convencional; a exemplificação 

silenciosa dos valores evolutivos; a assunção dos trafores trazendo responsabilidade evolutiva;  

a recuperação da autestima no reconhecimento dos trafores assumidos; o ritmo na docência cons-

cienciológica; a itinerância conscienciológica intensificada; a agilização da releitura dos livros  

e tratados da Conscienciologia; a mudança para a Cognópolis, Foz do Iguaçu, PR, como medida 

retomadora da proéxis; a escrita conscienciológica podendo ser cláusula pétrea da proéxis; a pre-

paração para a liderança interassistencial (Pré-Intermissiologia); a participação dos cursos da 

CCCI atualizando informações; a apresentação do verbete repercutindo multidimensionalmente;  

a experimentação semanal nos laboratórios conscienciológicos; a presença diária nas minitertúlias 

promovendo a atualização do Curso Intermissivo; o movimento intensificado de reciclagem do 

trafar da competitividade; a certeza do momento da virada; a pressa da saída da zona de conforto 

antiproéxis, objetivando o rendimento evolutivo dos autesforços; a busca do ajuste fino da proé-

xis; o autesforço na conquista de metas evolutivas; a identificação do comportamento de pronti-

dão interassistencial; o desenvolvimento da autodisponibilidade lúcida; a autovinculação cogno-

politana; o emprego da bússola intraconsciencial nas decisões magnas; as correções de rota neces-

sárias na atualidade; o nível satisfatório da ousadia evolutiva pessoal; a falácia de não se sentir ca-

paz de produzir fatos novos; as conquistas humanas passageiras sendo simples degraus para con-

quistas evolutivas; os deveres inerentes à paraprocedência; o uso do otimismo racional; o hábito 

de viver o presente otimizando o futuro; a autorresponsabilização pelos resultados evolutivos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal indicando momentos-chave; a paraconfiança no maximecanismo 

evolutivo na tomada de decisões; a solidariedade do amparador extrafísico; o estudo pessoal do 

incompléxis em ressoma anterior recente; os cursos de campo energoparapsíquicos orientando  

a proéxis; as informações trazidas pelas consciexes amparadoras no curso Extensão em Conscien-

ciologia e Projeciologia 2 (ECP2), do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciolo-

gia (IIPC), ajudando no realinhamento da proéxis; o estado alterado de consciência influenciando 

a parapercepção do próximo passo; a resistência à mudança das consciexes satélites; a imersão 

em cursos de campo otimizando o autodesassédio; a participação semanal nas dinâmicas parapsí-

quicas promovendo o aumento do estofo energético.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da rede interassistencial multidimensional; o sinergismo 

entre os colegas evolutivos chegados à Cognópolis. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio dos paradeveres intermissivos; o princípio da evolução consciencial; o princí-

pio da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o prin-

cípio megafocal; o princípio “ninguém evolui sozinho”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atuando nas megadecisões. 

Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria do Curso Intermissivo; a teoria da robéxis;  

a teoria da proéxis; a teoria da inteligência evolutiva (IE).  

Tecnologia: a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica da tenepes; as técnicas 

projetivas; as técnicas retrocognitivas; as técnicas de autorganização; a técnica da ortopenseni-

dade; a técnica do maior esforço. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico fazendo parte da maratona proexoló-

gica; o voluntariado ectópico do intermissivista inadaptado; a retomada ao voluntariado consci-

enciológico; o aumento da autoconfiança a partir das ações no voluntariado conscienciológico;  

o voluntariado na monitoria no Tertuliarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; 
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o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Pen-

senologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pré-Intermissiologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito autodesassediador da conscientização quanto à responsabilidade 

sobre as próprias recins; o efeito maléfico da mesologia sobre o intermissivista incauto; o efeito 

motivador dos colegas evolutivos completistas; o efeito negativo dos intermissivistas parados no 

acostamento da evolução; o efeito das transmigrações interplanetárias. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nos cursos da Conscienciologia; as neos-

sinapses do voluntariado conscienciológico; as neossinapses criadas na mudança para Cognópo-

lis; as neossinapses surgidas na convivência com o grupo evolutivo; as neossinapses necessárias 

para a liderança interassistencial futura; as neossinapses das recins individuais. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo vida intrafísica–período intermissivo; o ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP); o ciclo vicioso da conscin pusilânime; o ciclo rotina útil–reciclagem ininter-

rupta. 

Enumerologia: a maratona dos cursos de entrada das ICs; a maratona do voluntariado; 

a maratona da sustentação das recins e recéxis; a maratona das gescons; a maratona do EV;  

a maratona do Conscienciograma; a maratona dos laboratórios conscienciológicos. 

Binomiologia: o binômio resiliência-exemplarismo; o binômio autocrítica-autorrefuta-

ção; o binômio reciclagem intraconsciencial–reciclagem existencial. 

Interaciologia: a interação vontade recinológica da conscin–holopensene otimizador da 

Conscienciologia. 

Crescendologia: o crescendo autossaturação intraconsciencial–reciclagem existencial.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio voluntariado–ajuste fi-

no da proéxis–identidade proexológica; o trinômio voluntariado-docência-gescon; o trinômio 

evolutivo autolucidez multidimensional–evolução consciencial–interassistencialidade; o trinômio 

motivação-esforço-perseverança;. 

Polinomiologia: o polinômio aporte existencial–amparo–sinalética–sincronia. 

Antagonismologia: o antagonismo parcimônia antievolutiva / maratona proexológica;  

o antagonismo hedonismo / compléxis; o antagonismo ganhos evolutivos / ganhos secundários;  

o antagonismo autorresponsabilização / autovitimização; o antagonismo comodismo / empreen-

dedorismo evolutivo; o antagonismo dependência / interdependência; o antagonismo vazio exis-

tencial / plenitude existencial; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo he-

terocompetitividade / autocompetitividade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a pressa em realizar poder provocar ansiosismo antipro-

dutivo; o paradoxo de o assédio poder ajudar na correção da rota proexológica; o paradoxo de  

a melhor escolha evolutiva para si poder repercurtir na melhor escolha para todos. 

Politicologia: a recexocracia; a proexocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a futurofilia; a cronofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a recexofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a autodecidofobia; a voliciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do murismo; a síndrome de satélite; a síndrome do ansio-

sismo. 

Maniologia: a fracassomania; a mania de empurrar com a barriga. 

Mitologia: o mito de o voluntariado conscienciológico ser a própria proéxis. 

Holotecologia: a recicloteca; a volicioteca; a proexoteca; a intermissioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Voliciologia; a Consciencioterapia; a Holomatu-

rologia; a Autabsolutismologia; a Decidologia; a Intencionologia;  a Intermissiologia; a Assisten-

ciologia; a Seriexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desper-

to; o corpo docente da Conscienciologia; o corpo discente da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o atleta consciencial; o retomador de tarefa; o acoplamentista; o agente 

retrocognitor; o amparador intrafisico; o intermissivista; o cognopolita; o atacadista consciencial; 

o autodecisor; 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 evoluciólogo; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente 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 atleta consciencial; a retomadora de tarefa; a acoplamentista; a agente 

retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a atacadista conscienci-

al; a autodecisora; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; 

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a evolucióloga; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sa-

piens intermissivista; o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapi-

ens tenepessista; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimaratona proexológica = a realizada para cumprimento de meta de 

curto prazo, tal qual o domínio do estado vibracional; maximaratona proexológica = o autesforço 

empregado na realização de metas de médio prazo, a prática da tenepes e o epicentrismo lúcido; 

megamaratona proexológica = a realizada para cumprir meta de longo prazo, tal qual a instalação 

da ofiex. 

 

Culturologia: a cultura proexológica; a cultura recexológica; a cultura do Curso Inter-

missivo; a cultura do antidesperdício; a cultura da interassistencialidade; a cultura da despertici-

dade; a cultura do compléxis. 

 

Curiosologia. A maratona é prova de corrida a pé, de longo percurso e de duração pro-

longada. Exige grande resistência do atleta. A designação desportista é alusão à lenda, segundo  

a qual, no ano de 490 a.e.c., o soldado grego Pheidippides correu aproximadamente 40 km, da 

Planície de Maratona até Atenas, para levar a notícia da vitória dos atenienses, em batalha contra 

os persas. 

 
Incompléxis. Do ponto de vista da Proexologia, os pormenores da vida humana mudam 

a cada momento, aumentando o risco do desvio de rota da autoproéxis.  

Compléxis. A maratona proexológica predispõe o atleta consciencial ao autesforço e au-

todiscernimento, favorecendo a chegada ao completismo existencial.  
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Profilaxia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 condições propulsoras da maratona 

proexológica, relevantes para a prevenção do incompléxis:  

1.  Autodeterminação. Autodecisão e definição das ações pessoais multidimensionais 

pautadas na inteligência evolutiva. 

2.  Autopriorização. Identificação da realidade relevante a ser atendida em primeiro 

lugar, a melhor e evolutivamente mais produtiva para todos. 

3.  Autorganização. Planejamento das metas, implantação da agenda diária e checagem 

periódica das rotinas úteis.  

4.  Energossomaticidade. Domínio das energias conscienciais, práticas do EV, da  tene-

pes e docência conscienciológica. 

5.  Paraperceptibilidade. Mapeamento da sinalética energética e parapsíquica, inves-

timento em cursos de campo, dinâmicas parapsíquicas e Acoplamentarium.  

 

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 maratona proexológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

02.  Conscin  não  intermissivista:  Interassistenciologia;  Neutro. 

03.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

04.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Desestagnação  do  intermissivista:  Autopriorologia;  Homeostático. 

07.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro.  

08.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático.  

10.  Marcha  evolutiva:  Autodeterminologia;  Neutro. 

11.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

12.  Protagonismo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  timing:  Autolucidologia;  Homeostático. 

15.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  MARATONA  PROEXOLÓGICA  É  ANCORADA  NA  AUTO-
COMPETITIVIDADE,  NOS  AUTESFORÇOS,  NO  APROVEITA-
MENTO  DO  TEMPO  E  DOS  APORTES  RECEBIDOS,  MAN-
TENDO  O  MEGAFOCO  NO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica as prioridades pessoais no atual con-

texto evolutivo? Percebe os momentos de desvio da rota proexológica? Vem obtendo êxito no uso 

da bússola intraconsciencial em prol da maratona proexológica?   

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Fer-

raro; & Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 
cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas  

9, 10 e 112 a 114. 
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2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; páginas 99, 160, 232, 290, 300 e 329. 

 

E. J. R. 
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M A R C A    D E    E X C E L Ê N C I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A marca de excelência é a impressão positiva ou funcional deixada por al-

guma realização, produto, artigo ou mercadoria, caracterizando a maior o responsável, ou a em-

presa fabricante, como resultado do alto nível e critério de elaboração, estabelecendo a distinção 

indiscutível em relação à qualidade e categoria de outras criações do mesmo ramo de atividades 

na vida humana. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo marca é de origem controversa, provavelmente do idioma Germâ-

nico, marka, “limite; fronteira; sinal”, sob influ ncia do idioma Latim Tardio, marca. Surgiu no 

Século IX com a acepção de “antiga moeda”, e no Século XIV, significando “traço; sinal”.  

O vocábulo excelência vem do idioma Latim, excellentia, “grandeza; elevação; superioridade”, de 

excellere, “elevar; elevar-se acima de; ser superior; sobrepujar”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Logomarca; logotipo; marca registrada. 2.  Certificado de qualidade.  

3.  Superbrand. 4.  Grande Marque. 5.  Marca de elevação. 6.  Sinal de grandeza. 7.  Traço de su-

perioridade. 

Neologia. As 3 expressões compostas minimarca de excelência, maximarca de excelên-

cia e megamarca de excelência são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Marca de inferioridade. 2.  Sinal de mediocridade. 3.  Traço de vul-

garidade. 4.  Realidade inclassificável. 

Estrangeirismologia: a marque par excellence; a superbrand; o marketing; o bench-

marking; as estrelas do ranking; o pódio das Superbrands. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: a marca de excelência; a marca de excelência acadêmica; a marca de excelên-

cia para produtos e serviços; as marcas bem implementadas; as marcas-estrelas; a seleção das 

marcas; a classificação dos produtos; os critérios de triagem; as pontoações mais elevadas; o Con-

selho de Marcas; a eleição das marcas; as insígnias prestigiadas; o selo de autenticação; a marca 

acima das outras; o destaque no universo da concorrência; os segmentos das atividades humanas; 

o empreendedorismo na vida moderna; as telecomunicações; os produtos infantis; as instituições 

bancárias; as empresas petrolíferas; as indústrias em geral; os negócios; o comércio internacional; 

as cadeias de hotéis; as cadeias de restaurantes; as megacorporações; os monopólios; as carteliza-

ções; o capitalismo selvagem; os critérios de excelência; a qualificação da instituição; a compe-

tência da organização; os objetos de desejo; a aceitação do produto; os segmentos do mercado;  

o domínio do mercado; a longevidade do produto; a fidelização da freguesia; as estratégias de 

comunicação; os investidores em publicidade; os anúncios; as promoções milionárias; os rótulos; 

as mistificações; os estereótipos; a construção da identidade da marca; a reinvenção diária dos 

produtos; o público; o consumismo paroxístico; os mercados mundiais; os órgãos de defesa dos 

consumidores; os inquéritos com os consumidores; a prova do reconhecimento dos consumidores; 

os produtos recomendados; os produtos falsificados; as piratarias generalizadas; o sinal de gran-

deza; o traço de superioridade; a grife; a classe; o nível de grandeza; o nível de qualidade (NQ);  

a alta classificação; a comunicação do título obtido; o selo de identificação da marca de excelên-

cia; as insígnias de ouro; os prêmios; os troféus; as distinções; os líderes do mercado; as firmas 

âncoras; a Socin hipermercantil; o hipermaterialismo; a creche universalizada; a puerilificação;  
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o juízo de valor das coisas; os caprichos pessoais; as solicitações hedonísticas; a febre do confor-

to; a civilização dos desejos; o carro do ano; a obsolescência dirigida; o capitalismo globalizado; 

as farmácias da felicidade; os requintes; a suntuosidade; as ostentações; os esbanjamentos; os per-

dularismos; os desperdícios; os valores controvertíveis; o nível de consciencialidade dos consu-

midores; a melhoria da qualidade dos produtos conscienciológicos; as Empresas Conscienciocên-

tricas (ECs); as Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

 

Parafatologia: a marca extrafísica de excelência evolutiva; o saldo positivo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: os códigos de Ética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo gostos de necessidade / gostos de luxo. 

Holotecologia: a qualitoteca; a grafopensenoteca; a iconoteca; a simboloteca; a heraldi-

coteca; a comunicoteca; a economoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia;  

a Mentalsomatologia; a Economia; a Viajologia; a Turismologia; a Eletronótica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; as equipes técnicas;  

o Conselho de Notáveis. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o professor; o cognopolita; o tertu-

liano conscienciológico; os avaliadores da excelência; os consumidores. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a professora; a cognopolita; a ter-

tuliana conscienciológica; as avaliadoras da excelência; as consumidoras. 

 

Hominologia: o Homo sapiens consumptor; o Homo sapiens notabilis; o Homo sapiens 

notabilissimus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens tertulianus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimarca de excelência = a publicação da megagescon, ou obra-prima 

interassistencial, libertária, escrita, pessoal; maximarca de excelência = a obtenção do completis-

mo existencial (compléxis) da programação existencial (proéxis) pela conscin lúcida intermissi-

vista; megamarca de excelência = a vivência da condição da desperticidade (Despertologia) pela 

conscin cognopolita tornada ser desperto. 

 

Evolução. Segundo a Evoluciologia, quanto à marca de excelência da evolução da 

conscin – a preocupação mais inteligente e prioritária para a pessoa lúcida –, é possível listar, por 

exemplo, na ordem funcional, estas 7 realizações evolutivas de alta expressão: 

1.  Triatletismo  consciencial. 

2.  Oficina  extrafísica  pessoal:  a ofiex. 

3.  Megagestação  consciencial:  a obra-prima. 

4.  Jubileu  evolutivo. 

5.  Autodesperticidade:  a Despertologia. 

6.  Semiconsciexialidade. 
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7.  Teleguiamento  autocrítico. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 

categorias de marcas de excelência, de múltiplas categorias ou de mais ou menos importância, co-

muns nos holopensenes da vida humana, inclusive naqueles dos modismos dependentes do capita-

lismo selvagem da vida superconsumista do Terceiro Milênio: 

01.  ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

02.  Best-seller: a obra literária mais vendida. 

03.  Blue chip: na Bolsa de Valores; a Economia. 

04.  De luxe: o tipo de automóvel luxuoso. 

05.  Grammy: o troféu máximo da Musicologia. 

06.  Homo sapiens serenissimus: o nível evolutivo do Serenão, o modelo; Serenologia. 

07.  ISO: International Organization for Standardization; ISO 9000; ISO 14000. 

08.  Oscar: o troféu máximo da cinematografia. 

09.  Prêmio Nobel: por exemplo, o nobelista da Física. 

10.  Primeira classe: a seção dos aviões; os Transportes. 

11.  Sala VIP: o departamento dos aeroportos; a Viajologia. 

12.  Seis estrelas: a classificação de hotel; a Turismologia. 

13.  Superbrand Award: a qualificação de organização; a Conscienciocentrologia. 

14.  Top de linha: o produto industrial ou eletrônico; a Eletronótica. 

15.  Grife: o vestuário. 

 

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 marca de excelência, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia. 

02.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia. 

03.  Fruto  experimental:  Experimentologia. 

04.  Gescon:  Proexologia. 

05.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia. 

06.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia. 

07.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia. 

08.  Ofiexologia:  Assistenciologia. 

09.  Ser  desperto:  Despertologia. 

10.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia. 

 

A  MARCA  DE  EXCELÊNCIA  IDEAL  NÃO  É  MATERIAL,  
COMERCIAL,  INDUSTRIAL,  COMPETITIVA  OU  PERFECCIO-
NISTA,  MAS  A  MARCA  EVOLUTIVA  E  INTERASSISTENCIAL  

DE  DESEMPENHO  DA  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você já alcançou alguma realização merecedora da marca de excelência 

evolutiva? Em qual área de atividade? 
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M A R C A    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 marca parapsíquica é o suposto traço parapsíquico em relação ao corpo 

humano e a conscin, de sensitivos e sensitivas, podendo ser considerado mera crendice ou hipó-

tese de tentativa a espera de pesquisas sérias, mais amplas, de ponta, por parte dos interessados, 

além do folclore sobre o assunto, da curiosidade pública e dos exageros tradicionais das pessoas 

místicas através dos séculos da História Humana. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo marca é de origem controversa, provavelmente do idioma Germâ-

nico, marka, “limite; fronteira; sinal”, sob influ ncia do idioma Latim Tardio, marca. Surgiu no 

Século IX com a acepção de “antiga moeda”, e no Século XIV, significando “traço, sinal”. O ele-

mento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”.  

O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos 

seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princ pio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. 

Apareceu no Século XIX. 2575 

Sinonimologia: 01.  Sinal parapsíquico. 02.  Nevo parapsíquico. 03.  Traço parapsíqui-

co. 04.  Simbionte parapsíquico. 05.  Paracódigo. 06.  Parassinal. 07.  Identificador parapsíquico. 

08.  Inscrição parapsíquica. 09.  Paratatuagem psíquica. 10.  Parabiônica. 

Neologia. As 3 expressões compostas marca parapsíquica, marca parapsíquica intra-

consciencial e marca parapsíquica somática são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Antissinalética pessoal. 2.  Insensibilidade parapsíquica. 3.  Blo-

queio energético. 4.  Bloqueio parapsíquico. 5.  Ausência de sinal parapsíquico. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip; o Paraperceptarium; a paragenetic mark; o to-

ken parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às parapercepções de origens paragenéticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o fato ou parafato de toda conscin, em tese, ser sensitiva parapsíquica, sem 

exceção; a Descrenciologia Teórica; a Descrenciologia Prática. 

 

Parafatologia: a marca parapsíquica; o megassinal pessoal paragenético; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; os preparatórios intermissivos da autoproéxis; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico craniochacral; a primener; a dimener; o ci-

priene; o extrapolacionismo parapsíquico; a catarse energética e parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo (CI)–ressoma. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da seriéxis humana. 

Tecnologia: as técnicas projeciológicas; as técnicas parapsíquicas. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapsiquistas. 

Efeitologia: os efeitos intrafísicos de causas paragenéticas holobiográficas. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Interaciologia: a necessidade permanente da interação Psiquiatria-Parapercepciologia- 

-Consciencioterapia. 

Crescendologia: o crescendo estado vibracional–sinalética energética. 

Trinomiologia: o trinômio sinalética anímica-bioenergética-parapsíquica; o trinômio 

autolucidez-autocrítica-autodiscernimento. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo Subcerebrologia / Paracerebrologia; o  antagonis-

mo comprovação parapsíquica pessoal / comprovação parapsíquica grupal. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encon-

trarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a sinale-

ticoteca; a energeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Seriexologia; a Ressomatologia; a Intrafi-

sicologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Experimentologia; a Parafe-

nomenologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 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. 
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens energovibratorius; o Homo sapiens energossomator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: marca parapsíquica intraconsciencial = a existência autoconsciente do 

macrossoma pessoal; marca parapsíquica somática = a existência do nevo parapsíquico. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 supostas marcas parapsíquicas em relação ao corpo humano, de sensitivos e sensitivas, 

podendo ser consideradas meras crendices ou hipóteses de tentativa a espera de pesquisas sérias, 

mais amplas, de ponta, por parte dos interessados, além do folclore sobre o assunto, da curiosida-

de pública e dos exageros tradicionais das pessoas místicas: 

01.  Descoincidência: a insinuação sutil dos veículos holossomáticos, no caso, o psicos-

soma, sobre o corpo humano, na condição do irrompimento psicossomático. 

02.  Ectoplastia: o recurso parapsíquico, energossomático, avançado, do sensitivo ecto-

plasta sadio, homem ou mulher. 

03.  Halo: a aura energética, brilhante, ao modo de coroa de luz (chacra coronário) sobre 

a cabeça da conscin ectoplasta, como extensão sutil da personalidade acompanhada, em certos ca-

sos, pelo fen meno de olorização  “odor de santidade” . 

04.  Macrossoma: o corpo humano maceteado para a consecução de programação 

existencial específica. 

05.  Nevo: a ampla marca de nascimento (birth mark), com cor e pelos, sobre o músculo 

deltoide, esquerdo, ao modo de dragona, supostamente indicando o parapsiquismo avançado da 

pessoa. 

06.  Paramicrochip: o recurso parapsíquico, parapsicomotriz, da minipeça interassisten-

cial, autoconsciente. 

07.  Ponto: o sinal de Acupuntura no pavilhão auricular apontando provável sensibilida-

de parapsíquica do indivíduo. 

08.  Presenciologia: a força presencial “magnética”, insinuante, permanente, da conscin 

de porte empático. 

09.  Sanpaku: a lenda japonesa do “branco nos olhos”, a parte branca, abaixo das pupilas 

nos globos oculares, deixando a íris distante da pálpebra inferior (conjuntiva), relacionada, em de-

terminadas ocorrências, com o chamado terceiro olho e a clarividência. 

10.  Triscagem: o sinal de movimentos energéticos, oculares, irradiantes ou o ato de tris-

car a partir dos olhos do sensitivo de efeitos físicos, ectoplasta, homem ou mulher. 

 

Anonimatologia. Importa assinalar o fato mais relevante no universo da Parapercepcio-

logia: muitas marcas parapsíquicas, até mesmo ignoradas ou consideradas meras crendices folcló-

ricas para a maioria dos componentes da Humanidade, são parafatos e parafenômenos reais, au-

tênticos e pacíficos para quem está na dianteira da autoconsciencialidade teática, pesquisística, 

empregando livremente os paraolhos e a inteligência evolutiva em silêncio, discreta e anonima-

mente na interassistencialidade consciencial. Tais considerações merecem profundas reflexões, 

por parte das conscins lúcidas com automaturidade, assentadas no princípio da descrença. 

 

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-
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trais, evidenciando relação estreita com a marca parapsíquica, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Codesaparecimento  dessomático:  Dessomatologia;  Neutro. 

03.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Dragona  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

07.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

08.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático 

10.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

11.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

AS  MARCAS  PARAPSÍQUICAS  SÃO  CRENÇAS  VINDAS 
NA  HISTÓRIA  HUMANA  DESDE  A  ANTIGUIDADE,  NO  ÂM-
BITO  DO  FOLCLORE  DE  MÚLTIPLAS  CULTURAS,  CONTU-

DO  AINDA  SEM  MAIORES  INVESTIGAÇÕES  TÉCNICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a hipótese de tentativa de determinada 

marca parapsíquica? Considera o assunto digno de pesquisa mais aprofundada? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14450 

M A R C H A    E V O L U T I V A  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A marcha evolutiva é o ritmo determinado pela própria consciência quanto 

à cadência e velocidade da evolução pessoal, de maneira inevitável, ao longo dos milênios, indivi-

dual e instransferível, perante a Cosmoética e a Evoluciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo marchar vem do idioma Francês, marcher, “pisar; percorrer a pé; 

marchar”, e este do idioma  râncico, markôn, “deixar a marca de algum passo”. Apareceu no Sé-

culo XVII. O vocábulo evolutivo procede também do idioma Francês, evolutif, de évolution, e es-

te do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenvolver”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Caminhada evolutiva. 2.  Ritmo evolutivo. 3.  Cadência evolutiva.  

4.  Compasso evolutivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas marcha evolutiva, marcha evolutiva moderada  

e marcha evolutiva acelerada são neologismos técnicos da Autodeterminologia.  

Antonimologia: 1.  Inércia evolutiva. 2.  Paralisia evolutiva. 3.  Recuo evolutivo. 4.  Re-

trocesso evolutivo. 5.  Tresandar evolutivo. 6.  Descaminho evolutivo. 7.  Marcha à ré evolutiva. 

Estrangeirismologia: a Conscienciologia influindo em futuro Zeitgeist cosmoético cata-

lisador da marcha evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autodeterminação intransferível no estabelecimento do ritmo evolutivo. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Marcha evolu-

tiva: continuísmo. 

Coloquiologia: o ato de dar 1 passo depois do outro ou 1 passo de cada vez. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Não encontre defeitos. Encontre soluções. 

Qualquer um sabe queixar-se (Henry Ford, 1863–1947). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da aceleração da marcha evolutiva; os taquipense-

nes; a taquipensenidade; o holopensene da catálise evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

o holopensene da recéxis; o holopensene da invéxis; o alívio holopensênico proporcionado pela 

prática da assistência diária da tarefa energética pessoal. 

 

Fatologia: a marcha evolutiva; a contínua necessidade de caminhar na evolução; os con-

trafluxos no caminhar evolutivo; os territórios impróprios da anticosmoética perante a evolução;  

a superação dos pecadilhos da juventude na aceleração da marcha evolutiva; o fato de a velocida-

de da marcha evolutiva ser determinada pela própria consciência; a priorização de hábitos saudá-

veis e rotinas úteis; a realidade da transcendência do ritmo evolutivo do grupo; os Serenões na 

condição de exemplos silenciosos da aceleração evolutiva; a Consciencioterapia instrumentalizan-

do a consciência para acelerar a evolução pessoal; a Autoconsciencioterapia; a intransferibilidade 

da responsabilidade evolutiva; o uróboro evolutivo reinterpretado pelas lentes corretas da Cosmo-

ética; a superação da baixa autestima intelectual impulsionando o ritmo evolutivo individual; o le-

ma esclarecedor de a evolução se dar em grupo, mas ser responsabilidade individual, intransferí-

vel e irrevogável; o piso e o contrapiso dos alicerces evolutivos; o timing da evolução pessoal;  

a escrita do timeline da autevolução sem borrões; a autocorreção cosmoética, enquanto exercício 

da aceleração evolutiva; o Manual de Prioridades Pessoais (MPP) agilizando a marcha evolutiva;  

a docência itinerante, qual recurso acelerador da evolução; a aplicação da técnica da invéxis na 

condição potencializadora da evolução desde tenra idade; o senso de urgência intermissivista;  

a recin enquanto profilaxia às melins e melexes; o completismo existencial antecipado do triatleta 
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conscienciológico exitoso de realização proéxica; a autodesperticidade, enquanto meta factível na 

atual vida humana; a instantaneidade da mudança pessoal para melhor; as confluências positivas 

do momento da megadecisão influindo na marcha evolutiva pessoal; a teática das verpons consci-

enciológicas; os autesforços na busca pela holomaturidade; a gazua advinda da vivência do du-

plismo evolutivo; o autoverponarium alimentando as gescons pessoais; a tarefa do esclarecimento 

(tares) acelerando a marcha evolutiva pessoal. 

 

Parafatologia: a autodefesa pelo estado vibracional (EV) profilático funcionando qual 

salvo-conduto na viagem da vida humana; a participação em Curso Intermissivo (CI), enquanto 

demarcador na celeridade da marcha evolutiva; a Pré-Intermissiologia determinando a liderança 

interassistencial cosmoética às conscins exitosas; a possibilidade extrafísica de as retrocognições 

sadias acelerarem a autevolução; a assistência dos amparadores extrafísicos na catálise evolutiva; 

a aceleração da para-história pessoal; a atuação multidimensional no grupocarma; as reconcilia-

ções extrafísicas promovidas com os assistidos da tenepes; a melhoria constante da Ficha Evoluti-

va Pessoal (FEP); a eliminação dos bagulhos energéticos dos ambientes da conscin intermissivis-

ta catalisando a autolucidez; a Inteligência Evolutiva (IE) aplicada à vida crítica; a magnoproéxis 

desvendando novo patamar evolutivo; as projeções conscientes aplicadas à recuperação de cons;  

a marcha à ré da vivência religiosa ao intermissivista parapsíquico lúcido; a retrocognição na con-

dição de repositório da Para-História e vacina às automimeses dispensáveis; a parapreceptoria 

aflorando a heterocognição do preceptorando; o aumento da autoconfiança nos amparadores ex-

trafísicos na autossuperação dos contrafluxos da proéxis; as sincronicidades tornando evidentes os 

paradeveres da consciência; o Paradireito atuante no livre arbítrio para se autorreconstruir. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando na aceleração da marcha evoluti-

va pessoal. 

Principiologia: o princípio de ocorrer o melhor para todos; o princípio da afinidade 

evolutiva; o princípio aplicado de as ideias estarem acima das pessoas; o princípio de a postura 

científica antidogmática catalisar a evolução pessoal. 

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

(CGC) na condição de catálise grupal na evolução. 

Teoriologia: a teoria da invéxis; a teoria da Aceleração da História Humana; a teoria 

da recéxis; a teoria da recin; a teoria da tridotação consciencial; a teoria da reurbex; a teoria 

das retrocognições. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de autenfrentamento autolú-

cido agilizando as recins; a técnica bioenergética no aumento da autolucidez multidimensional;  

a técnica de pensar positivamente sobre tudo e todos; a técnica da tenepes; a técnica do arrastão 

interassistencial; as técnicas da verbetografia; a técnica de pensenizar corretamente. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico repercurtindo na evolução pessoal; 

os resultados advindos das ações coletivas do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Para-

pedagogia; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenci-

ologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia;  

o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito catalítico do contato com consciências mais avançadas na evolu-

ção; o efeito acelerador da evolução ao viver em Cognópolis; o efeito pró-autevolutivo da vivên-

cia a 2 no duplismo. 
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Neossinapsologia: as neossinapses da evolução autoconsciente; a contínua evolução da 

consciência, gerando neossinapses voltadas à autolucidez. 

Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-auten-

frentamento-autossuperação no aumento do ritmo autevolutivo; o ciclo ressoma-dessoma mar-

cando cenários da evolução; o ciclo da interassistência acolhimento-orientação-encaminhamen-

to-acompanhamento à marcha evolutiva do assistido; o ciclo da atividade predominante na vida 

da conscin intermissivista; a marcha e a contramarcha do ciclo multiexistencial grupocármico. 

Enumerologia: a evolução instintual; a evolução autoconsciente; a tenepes; a aceleração 

evolutiva; a desperticidade; a ofiex; o serenismo. 

Binomiologia: o binômio fato-parafato; o binômio ciência-parapercusciência; o binô-

mio vontade-autodeterminação na conduta autabsolutista pela evolução; o binômio aprender-en-

sinar na evolução; o binômio decisão cosmoética–consecução alinhada à Paracronologia; o bi-

nômio tactismo-paralelismo nas descobertas pessoais evolutivas; o binômio autopensenidade li-

near–despertometria; o binômio admiração-discordância na vivência sadia em grupo; o binômio 

autoimperdoador-heteroperdoador. 

Interaciologia: a interação invéxis-tenepes-desperticidade acelerando o crescimento 

consciencial; a interação amparador-amparando; a interação comunin-comunex; a interação re-

trovida incidental–vida crítica atual do intermissivista; a interação proexista-proéxis na comple-

tude da caminhada evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo cognição-paracognição na escala evolutiva; o crescendo 

(marcha evolutiva) lenta–moderada–acelerada; o crescendo autorreflexão-autolucidez-autodis-

cernimento empenhado na ritmação da evolução; o crescendo evolutivo interprisão-recomposi-

ção-libertação; o crescendo biopsicossocial infância–adolescência–adultidade–melhor idade in-

fluindo na marcha evolutiva.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer na realização do necessário à evo-

lução; o trinômio saber-compreender-exercer (integrados) no estabelecimento do ritmo evolutivo; 

o trinômio autorretratação-heterorretratação-intercompreensão fortalecendo o alcance da des-

perticidade. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma aplicado à au-

tevolução consciente. 

Antagonismologia: o antagonismo anticosmoética / evolução; o antagonismo materia-

lismo crônico / autoconscientização multidimensional (AM); o antagonismo procrastinação  

/ aceleração da marcha evolutiva; o antagonismo irreflexão / autorreflexão. 

Paradoxologia: o paradoxo do prejuízo financeiro cosmoético; o paradoxo da omissu-

per ao longo da caminhada evolutiva; o paradoxo de sair de si para entrar em si e acelerar  

a evolução; o paradoxo interassistencial na catálise evolutiva; o paradoxo da derrota vitoriosa 

ressignificando o ato de ter razão. 

Politicologia: a parapsicocracia; a Parapoliticologia Evolutiva; a política da neointer-

missão; a política da autopensenização focada na resolução; a política da interassistencialidade 

acelerando a vida do intermissista; a política da autolucidez aplicada ao convívio cosmoético nos 

grupos evolutivos; a política da vida crítica indicando os próximos passos na intermissão. 

Legislogia: a superação da lei de talião pelo aprendizado da maxifraternidade; a lei do 

maior esforço contribuindo para a marcha evolutiva; as leis cosmoéticas; a lei de causa e efeito 

na marcha e contramarcha evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a gesconofilia; a compreensiofilia; a mentalsomatofi-

lia; a autolucidofilia; a grupocarmofilia. 

Fobiologia: a decidofobia retardando acerto grupocármico e a agilidade da marcha evo-

lutiva; a neofobia; a recinofobia; a voliciofobia; a parapsicofobia; a pesquisofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do perdularismo evolutivo; a superação da síndrome da dis-

persão consciencial; a síndrome do infantilismo; a síndrome de Poliana dificultando a auto e he-

terocrítica cosmoética. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito de toda calmaria parecer positiva. 
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Holotecologia: a invexoteca; a cosmovisioteca; a teaticoteca; a despertoteca; a cosmo-

eticoteca; a determinoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Evoluciologia; a Autotaquirritmologia;  

a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Holomemoriologia; a Taristicologia; a Experimento-

logia; a Descrenciologia; a Proexologia; a Parafenomenologia; a Extrapolacionismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o neoverbetógrafo; o autor; o escritor; o autopesquisador; o docente 

conscienciólogo itinerante; o voluntário; o intermissivista; o comunicólogo; o inversor; o reci-

clante existencial; o tenepessista; o evoluciólogo; o tertuliano. 

 

Femininologia: a neoverbetógrafa; a autora; a escritora; a autopesquisadora; a docente 

consciencióloga itinerante; a voluntária; a intermissivista; a comunicóloga; a inversora; a reci-

clante existencial; a tenepessista; a evolucióloga; a tertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens pri-

oritarius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens cosmovi-

siologus; o Homo sapiens orthopensenicus.  

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: marcha evolutiva moderada = o ritmo da evolução pessoal e grupal esta-

belecido pela descoberta e autovivência cotidiana das neoideias da Conscienciologia; marcha evo-

lutiva acelerada = o ritmo da evolução pessoal e grupal estabelecido pela vivência cotidiana da 

autotaquirritmia evolutiva. 

 

Culturologia: a cultura da Invexologia; a cultura da aceleração evolutiva; a cultura da 

Autopesquisologia; a cultura da Autotaquirritmologia; a cultura da Recexologia; a cultura do 

aproveitamento do tempo; a cultura da escrita catalisadora da interassistencialidade. 

 

Taxologia: De acordo com a Evoluciologia, eis, em ordem crescente na escala de evolu-

ção das consciências, 3 categorias pelas quais a aceleração da marcha evolutiva pode se dar: 

1.  Pré-desperto: a propulsão da condição de pré-serenão vulgar, passível de sofrer in-

trusões conscienciais assediadoras e inconscientes, para o desafio evolutivo da desperticidade. 

2.  Desperto: a propulsão da condição evolutiva de ser desperto, já tendo excluído as in-

terferências assediadoras de modo permanente e total na vida humana, para o patamar de evoluci-

ólogo. 

3.  Evoluciólogo: a propulsão da condição de evoluciólogo para o estado de serenidade 

do Homo sapiens serenissimus, vislumbrando o próximo desafio evolutivo, o ciclo mentalsomá-

tico. 

 

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 marcha evolutiva, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático.  
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02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático.  

03.  Acronologia  da  recin:  Autotaquicogniciologia;  Neutro. 

04.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Ano  invexológico:  Invexologia;  Neutro. 

06.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro.  

07.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático.  

09.  Instantaneidade  consciencial:  Instantaneologia;  Homeostático.  

10.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro.  

12.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático.  

13.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

14.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  MARCHA  EVOLUTIVA  É  ASSUNTO  INEVITÁVEL,  A  SER  

AUTOPESQUISADO  PELO  INTERMISSIVISTA  AUTOLÚCIDO,  
VISANDO  A  PRIORIZAÇÃO  DOS  RECURSOS  CONSCIENCI-
AIS  E  A  CATÁLISE  DA  ATUAL  VIDA  INTRAFÍSICA  CRÍTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o ritmo evolutivo impresso na atual 

existência? Quais recursos conscienciais utiliza para agilizá-lo? 

 
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; 

2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; glos. 282 termos; 7 refs.; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 78 e 122. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O marco autevolutivo é o acontecimento significativo na biografia da cons-

cin, homem ou mulher, no qual é efetivada alguma ortoconquista pessoal e cuja data torna-se pon-

to de referência na consecução da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo marco provém do latim medieval, marcus, ¨sinal”. Surgiu no 

Século XIII. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si 

próprio”. O termo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma 

Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Marco da evolução pessoal. 2.  Marco da autorrealização cosmoética. 

3.  Marco da autoproéxis. 4.  Marco evolutivo da autobiografia. 5.  Marco positivo na Ficha Evo-

lutiva Pessoal (FEP). 

Neologia. As 3 expressões compostas marco autevolutivo, marco autevolutivo íntimo  

e marco autevolutivo público são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Marco da evolução grupal. 2.  Marco da realização coletiva. 3.  Mar-

co da proéxis grupal. 4.  Marco histórico da sociedade. 5.  Marco negativo na FEP. 

Estrangeirismologia: a selfperformance exitosa evolutivamente; o item incorporado ao 

curriculum multivitae; o upgrade na autevolução. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao cumprimento da autoproéxis. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Inexistem ortoga-

nhos inassistenciais. 

Coloquiologia: o feito marcando época na história individual; o antes e o depois na au-

tobiografia; a ortocomemoração fornecendo gás para seguir em frente com os autopropósitos cos-

moéticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodeterminação cosmoética; a consequência 

de autopensenizações produtivas; os lucidopensenes; a lucidopensenidade aplicada; os prioropen-

senes; a prioropensenidade bem sucedida; os reciclopensenes; a reciclopensenidade consolidada; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade vivenciada; os ortopensenes; a ortopensenidade sa-

tisfatória; a acabativa de sequência de manifestações ortopensênicas; a onda de ortopensenizações 

geradas capaz de impulsionar para neodesempenhos cosmoéticos. 

 

Fatologia: o marco autevolutivo; a conjugação de atos acertados levando ao atingimento 

de meta autevolutiva; a lucidez quanto ao ganho cosmoético obtido; o acréscimo nas pontoações 

autevolutivas; a data tornada marcante; o momento tornado inesquecível; o fruto dos autesforços 

em retribuição às achegas das consciências amparadoras; o comprazimento surgido com os resul-

tados assistenciais capaz de incentivar o enfrentamento dos próximos desafios da programação 

existencial. 

 

Parafatologia: as repercussões multidimensionais da ortoconquista; a sinalética energé-

tica e parapsíquica pessoal confirmando as parapresenças; as parademonstrações de contentamen-

to dos coautores extrafísicos; os banhos energéticos; a euforin; a primener; a autovivência do es-

tado vibracional (EV) profilático sustentando a homeostase holossomática; a atmosfera de orto-

energias prolíficas criada capaz de reforçar a motivação para as futuras produções evolutivas. 
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III.  Detalhismo 

 

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

aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio da evolução interassistencial; o princípio da auteducação evolutiva; o princípio java-

línico do devagar e sempre; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o labor cosmoético no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: as casuísticas do Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito dos autesforços evolutivos; o efeito das decisões acertadas; o efeito 

dos autoposicionamentos evolutivos; o efeito das autodeliberações cosmoéticas; o efeito das atu-

ações disciplinadas; o efeito motivador dos recordes homeostáticos; o efeito contagiante dos 

bons exemplos. 

Ciclologia: o ciclo ortodecisão-ortodeterminação-ortorrealização. 

Binomiologia: o binômio recebimento-retribuição. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento evolutivo–acerto cosmoético. 

Antagonismologia: o antagonismo cooperação evolutiva / competição. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a assistenciofilia; a proexofilia; a determinofilia; a amparofi-

lia; a parapsicofilia; a neofilia. 

Fobiologia: o acervo pessoal de ortorrealizações eliminando a tanatofobia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: a desmitificação do mito da inspiração sem transpiração; a desconstrução do 

mito do bônus evolutivo sem ônus. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca;  

a traforoteca; a inventarioteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Exemplologia; a Experimentologia; a Gesconolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Amparologia; a Psi-

cossomatologia; a Evoluciologia. 

 

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 extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

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

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens exemplar. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: marco autevolutivo íntimo = a comprovação de avanço evolutivo avali-

zado pelos amparadores extrafísicos; marco autevolutivo público = o lançamento de gestação 

consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial lúcida; a cultura da Holomaturologia. 

 

Ortocomemoração. O marco autevolutivo é firmado na memória por meio de 2 tipos de 

ortocomemorações, listadas alfabeticamente:  

1.  Íntima: o bem-estar intraconsciencial; o sentimento de felicidade genuína; o clima in-

terior de autopacificação; a constatação de autossuperação evolutiva e dos benefícios reais das es-

colhas apropriadas; o regozijo com o rendimento evolutivo das próprias ações; o júbilo de haver 

assumido a responsabilidade multidimensional firmada; a gratidão pelos múltiplos apoiantes fun-

damentais para o atingimento do intento cosmoético.  

2.  Pública: as trocas afetivas salutares; o acolhimento dos amigos e paramigos; o clima 

multidimensional de confraternização; a constatação de semblantes alegres, congratulações since-

ras e satisfações benévolas; o regozijo com o recebimento de mimos energéticos; o júbilo com  

a assimilação de energias simpáticas e revigorantes dos convivas e paraconvivas; a gratidão pela 

oportunidade assistencial de contagiar evolutivamente os pares intra e extrafísicos com o orto-

exemplo. 

 

Autavaliação. Pela ótica da Autopesquisologia, o marco autevolutivo é momento propí-

cio para as autavaliações. Eis, em ordem alfabética, a sugestão de 5 tópicos a serem analisados 

pelos interessados após a vivência de marco autevolutivo: 

1.  Cronêmica: a identificação de possíveis acelerações e / ou atrasos, evitáveis e / ou 

inevitáveis, no timing para o alcance do marco autevolutivo.  

2.  Feedback: a valorização dos comentários pós-evento significativo enquanto dados re-

levantes para a análise do saldo assistencial.  

3.  Registro: a dedicação às anotações da vivência marcante para utilizá-la em autopes-

quisas e / ou gestações conscienciais. 

4.  Simbolismo: a verificação da existência de elementos simbólicos associados ao mar-

co autevolutivo, úteis para as evocações energéticas automotivadoras em tempo oportuno. 

5.  Sincronicidade: o exame de aparentes coincidências de datas, fatos e parafatos com 

outros marcos evolutivos, sejam pessoais, de outrem e / ou grupais. 

 

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 marco autevolutivo indicados para a expansão das abor-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Cultura  da  Holomaturologia:  Discernimentologia;  Homeostático. 

06.  Empenho  proexolíneo:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

07.  Estatística  motivadora:  Autexperimentologia;  Homeostático.  
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08.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Gestação  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Momento  inesquecível:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Ortoexemplo  desafiador:  Exemplologia;  Homeostático.  

12.  Recorde  homeostático:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Sinal  de  amparo:  Amparologia;  Homeostático. 

15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

  

COMEMORAR  OS  MARCOS  AUTEVOLUTIVOS  É  RECURSO  

ASSISTENCIAL  QUANDO  EXEMPLIFICA  A  FACTIBILIDADE  

DA  ORTOCONQUISTA  E  OS  GANHOS  MULTIDIMENSIONAIS  

DE  PERSEVERAR  NO  CUMPRIMENTO  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, comemora os marcos autevolutivos? Com qual 

intenção? 

 

A. L. 
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M Á R T I R  
( MA R T I R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O mártir é a conscin, homem ou mulher, autenganada, permanecendo 

autoconvicta, inflexível e obstinada em considerar, interpretar ou julgar as divergências ideativas 

enquanto perseguição pessoal, demonstrando sofrimento e vitimização exageradas, podendo sa-

crificar até a própria vida intrafísica pela defesa obstinada de ideário equivocado. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo mártir vem do idioma Latim, martyr, a qual deriva da palavra gre-

ga, martus, “testemunha”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Vítima. 2.  Crente sofredor. 3.  Herói martirizado. 4.  Fundamenta-

lista. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo mártir: 

automartírio; automartirização; martirial; martiriense; martírio; Martiriologia; martirização; 

martirizada; martirizado; martirizador; martirizadora; martirizante; martirizar; martirizável; 

martiróloga; martirológica; martirológico; martirológio; martirologista; martirólogo; pseudo-

mártires. 

Neologia. As duas expressões compostas mártir menor e mártir maior são neologismos 

técnicos da Martiriologia. 

Antonimologia: 1.  Algoz. 2.  Vilão. 3.  Conscienciólogo. 4.  Autopesquisador. 5.  Ser 

desperto. 

Estrangeirismologia: a brainwashing; o magister dixit; a intentio obliqua; as crenças 

professadas ad nauseam; o descarte urbi et orbi do Universalismo; a opção pela visão facciosa do 

mundo em detrimento da weltanschauung; a Schadenfreude. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à superação da subserviência amaurótica. 

Citaciologia: – O sangue dos mártires é a semente da igreja (Tertuliano, 160–220). 

Filosofia: o Ignorantismo; o Materialismo; o Dogmatismo; o Fundamentalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autovitimologia; os baratropensenes; a baratro-

pensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; 

os retropensenes; a retropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os patopensenes; 

a patopensenidade; os sacropensenes; a sacropensenidade; a coerção holopensênica; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; o holopensene pessoal da convivialidade; a coesão ortopensênica. 

 

Fatologia: o martírio tal qual o primeiro paradigma da santidade cristã; o modelo a ser 

admirado, imitado e evocado; a visão reducionista e maniqueísta do mártir; a necessidade de 

aprovação e reconhecimento; o valor ectópico da necessidade de sofrer; a irresponsabilidade 

quanto aos próprios atos; as autoflagelações dos fanáticos religiosos resultando em autopunições 

e castrações; o suicídio em busca da premiação pela ressurreição ou a salvação no paraíso; as 

grandes ilusões emocionais; as manipulações conscienciais produzidas pelo discurso religioso;  

a autoflagelação em defesa de ideário não religioso; o falso conflito santidade versus pecado;  

o apelo sentimentaloide da autovitimização; o sentimento de superioridade do fanático fiel; o fato 

de o mártir morrer pela defesa de dogmas; a fidelidade acumpliciadora; a construção dos primei-

ros ícones e santos cristãos durante o Império Romano; a apologética; o fundamentalismo religio-

so extremo dos homens-bomba; o teoterrorismo; a admiração incontida e exagerada por alguém;  

o medo inconfesso à liberdade por parte de padres e freiras; o mártir tal qual herói das causas per-
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didas; a falta de recin das posturas radicalizadas; a genuflexão; a opção perene pela heteronomia; 

a bovinolatria; a robotização existencial (robéxis); as artimanhas e estratagemas das lavagens 

subcerebrais; a análise falaciosa; as coerções morais e emocionais; os fascínios de grupo; as ma-

nipulações interconscienciais; o facciosismo; a cooptação político-ideológica; o proselitismo dos 

partidos políticos; a doutrinação marxista; o sacrifício pelo culto à pobreza; a sede por justiça;  

a transformação da defesa da verdade em ditadura do dogmatismo; a interiorose; a omissão defi-

citária; a covardia; as automortificações; o drama de consciência carregado por vidas sucessivas; 

o autassédio; a terceirização das responsabilidades existenciais; o orgulho pessoal enraizado;  

a acrasia; a evocação dos heterassediadores do passado; a interprisão grupocármica; a estagnação 

evolutiva; a pré-análise cosmoética; a síntese honesta; o descondicionamento mentalsomático;  

o afastamento de toda lavagem subcerebral ou menticídio; o equilíbrio mental; a proposição da 

Reeducaciologia; o estabelecimento da Recexologia; a tarefa do esclarecimento; a libertação pelo 

perdão e a reconciliação; o consenso democrático resultando na maior intercooperação social;  

a renúncia ao partido político; o Estado Laico; o Estado Mundial. 

 

Parafatologia: as evocações doentias inconscientes; a subjugabilidade às energias cons-

cienciais (ECs) patogênicas; a semipossessão interconsciencial; a parapsicose pós-dessomática;  

a macro-PK destrutiva; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a horda de 

guias amauróticos lutando empedernidamente contra os julgados infiéis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo crente-militante-mártir; o sinergismo discurso religioso–

–interesse político; o sinergismo patológico consciex algoz–conscin algoz. 

Principiologia: o princípio alienante “diga-nos como fazer e em quem acreditar e nós  

o seguiremos”; o princípio da descrença (PD); o princípio da autonomia consciencial; o princí-

pio da afinidade interconsciencial; o princípio do “quem procura, acha”; o princípio da maturi-

dade para saber calar. 

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

(CGC); o equivocado código de ética do homem-bomba. 

Teoriologia: a ignorância perante a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas espúrias da manipulação interconsciencial; a técnica da tenepes 

demarcando à consciência o fim da religião. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Cosmoe-

ticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológi-

co radical da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos interpresidiários dos atos contra a Humanidade; o efeito nefasto 

das segundas intenções anticosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo interpresidiário algoz-vítima; o ciclo patológico da vingança. 

Enumerologia: o discurso pela sedução; o discurso pela provocação; o discurso pela 

tradição; o discurso pela autoridade; o discurso pela intimidação; o discurso pela emoção; o dis-

curso pelo medo. 

Binomiologia: o binômio patológico mundinho-interiorose; o binômio fuga-culpa; o bi-

nômio assedex-assedin; o binômio humilhação-exaltação; o binômio beatificação-canonização;  

o binômio comunismo-catolicismo; o binômio traidor-delator; o binômio algoz-vítima; o binômio 

admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação culpabilidade-subjugabilidade; a interação autassédio-hete-

rassédio; a interação beatice-ignorância; a interação conspiração–verdade imposta; a interação 

beatice-servilismo. 

Crescendologia: o crescendo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policar-

malidade. 
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Trinomiologia: o trinômio tortura-confissão-pseudoverdades; o trinômio lavagem sub-

cerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio pobreza-castidade-obediência;  

o trinômio patalógico celibato-homossexualismo-pedofilia; o trinômio Religião-Filosofia-Políti-

ca; o trinômio falacioso tradição-autoridade-revelação. 

Polinomiologia: o polinômio vitimização–manipulação–glorificação–interprisão grupo-

cármica. 

Antagonismologia: o antagonismo resistência política / colaboração política; o antago-

nismo mártir / amparador; o antagonismo canonização / excomunhão; o antagonismo loc exter-

no / loc interno; o antagonismo Neofilia / Intolerantismo; o antagonismo incorruptibilidade / au-

tocorrupção; o antagonismo viver defendendo a verdade / morrer defendendo a fé; o antagonis-

mo reacionário / revolucionário. 

Paradoxologia: o paradoxo de todo crente ou militante, mesmo quando liberal, ser 

prisioneiro de dogmas; o paradoxo da consciência pregadora da humildade enquanto estilo de 

vida, porém, exigente quanto ao reconhecimento das ideias pelas quais defende; o paradoxo da 

opção extrema pela dessoma para proteger o próprio orgulho egoísta; o paradoxo de crentes 

religiosos ou seguidores políticos pregarem a paz, mas estimularem a guerra através do sec-

tarismo. 

Politicologia: a assediocracia; a corporocracia; a ditadura religiosa; a teocracia; a clero-

cracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do menor esforço. 

Filiologia: a hedonofilia; a bovinofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a enissofobia; a epistemofobia; a estigiofobia; a fronemo-

fobia; a neofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização;  

a síndrome da autovitimização; a síndrome da autossantificação; a síndrome do impostor;  

a síndrome do messias; a síndrome da erudição desperdiçada ou síndrome de Swedenborg; a sín-

drome do ostracismo. 

Maniologia: a religiomania; a beatomania; a misticomania. 

Mitologia: os mitos religiosos; os mitos políticos; os mitos filosóficos; o mito de quanto 

maior obstáculo, mais doce será a recompensa; o mito do herói redentor; o mito da redenção 

através da martirização; o mito da purificação pela morte. 

Holotecologia: a convivioteca; a nosoteca; a absurdoteca; a mitoteca; a pesquisoteca;  

a recexoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Martiriologia; a Soteriologia; a Hagiologia; a Escatologia; a Teo-

logia; a Dogmatologia; a Subcerebrologia; a Mimeticologia; a Interprisiologia; a Descrenciologia; 

a Politicologia; a Psicossomatologia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenolo-

gia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pes-

soa servil; a subespécie social; o subproduto humano; a consciência amestrada; a autoridade nati-

cosmoética; a conscin mirmídone; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana incons-

ciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o mártir; o mentor baratrosférico; o guia amaurótico; o ajudante de 

algoz; o algoz consréu ressomada; o neófobo; o antirreciclante; o pré-serenão vulgar; o antepassa-

do de si mesmo; o subalterno acrítico; o inocente útil; o doutrinopata; o religiopata; o prosélito;  

o professor ativista; o professor militante de esquerda; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o evoluciente; o exemplarista; a personalidade histórica Jesus Cristo (4 a.e.c.–29 e.c.); o guerri-

lheiro argentino Ernesto Guevara de la Serna (1928–1967). 
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Femininologia: a mártir; a mentora baratrosférica; a guia amaurótica; a ajudante de al-

goz; a algoz consréu ressomada; a neófoba; a antirreciclante; a pré-serenona vulgar; a antepassada 

de si mesma; a subalterna acrítica; a inocente útil; a doutrinopata; a religiopata; a prosélita; a pro-

fessora ativista; a professora militante de esquerda; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a evoluciente; a exemplarista; a personalidade hist rica  oana  ’Arc  1412–1431); a militante co-

munista Olga Benário Prestes (1908–1942). 

 

Hominologia: o Homo sapiens servilis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens ido-

latricus; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens competitor;  

o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens scientificus; o Homo 

sapiens democraticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mártir menor = a conscin penitente atormentada pela autoculpa; mártir 

maior = a conscin autocida em defesa da fé em determinada crença ou ideário político-social. 

 

Culturologia: a cultura da violência; a cultura de crenças, dogmas, sacralizações e san-

tificações; a cultura da celebridade religiosa; a cultura da acriticidade; a cultura da holomaturi-

dade evolutiva tarística; a cultura da democracia. 

 

Características. Sob a ótica da Autenganologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

22 características indicadoras dos posicionamentos incoerentes e parapatológicos da conscin 

automartirizada, a exigirem amplas reciclagens: 

01.  Autodesmerecimento. A culpa ao sentir-se inepto ou não merecedor da missão re-

dentora ao qual acredita estar destinado, sendo a autopunição autaplicada para obter a remissão 

dos próprios erros. 

02.  Divinização. O engodo da divindade onipresente, reportando tudo ao poder divino  

e reforçando a negação do próprio parapsiquismo, notadamente nos mártires religiosos. 

03.  Dogmatização. O equívoco da verdade absoluta, acreditando ser a realidade consti-

tuída por princípios únicos e elementares, sem admitir outras possibilidades. 

04.  Injustiça. A convicção da punição injusta imposta ao mártir e seguidores, a exemplo 

dos mensaleiros, no Brasil (Ano-base: 2013), com a defesa de os condenados serem presos 

políticos, mesmo filiados ao partido do governo. 

05.  Moralismo. A fabulação do moralista por meio do exercício de diversos papéis soci-

ais, entre eles o do bonzinho, do caridoso, do humilde servo, por vezes assexuado e salvador, 

modelo ideal de conduta social. 

06.  Penitência. Os atos de sacrifício para a expiação dos próprios pecados, possibili-

tando o autocontrole ilusório sobre o corpo e o espírito. 

07.  Perfeição. A balela da impecabilidade, expressa na ilusão do ser perfeito, ausente de 

falhas, imitação irretocável do modelo divino simbolizado na personalidade do mártir. 

08.  Pobreza. A falácia da carestia, da exaltação da pobreza e do sofrimento, quando 

busca poder social, arrebanhando seguidores com a intenção de tornar-se o mestre ou modelo de 

referência. 

09.  Pseudoaltruísmo. O falso desprendimento do ego e aparente superação das tendên-

cias egoísticas da personalidade, levando o mártir a abrir mão da própria vontade. 

10.  Pseudocondescendência. A falsa anuência encobrindo as intolerâncias, exigindo 

dos adeptos a uniformidade na crença e quase sempre punindo os dissidentes. 

11.  Pseudofraternidade. A falsa generosidade, com a suposta autodoação fraterna aos 

semelhantes, considerando as opiniões divergentes ao modo de ameaças e os respectivos autores 

sendo alvo de ódio e rancor, base do sectarismo político-religioso. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14463 

12.  Pseudo-heroísmo. O equívoco do herói, destemido na crença religiosa ou na mili-

tância política, sem atentar para os riscos das práticas irracionais na defesa dos dogmas. 

13.  Pseudo-heteroperdão. A aparente perdoabilidade a todos os algozes, demonstrando 

arrogância demasiada para assumir as próprias responsabilidades pelos atos falhos. 

14.  Pseudoidealismo. O falso argumento do ideal e a defesa intransigente do ideário 

radical, ocultando o próprio egoísmo e os traços autoritários. 

15.  Pseudoinocência. A falsa aura de inocência, reportando ao mártir a imagem de pu-

reza a serviço da palavra divina, formando seguidores sem criticidade, vítimas da própria pregui-

ça mental. 

16.  Pseudoisenção. A fraude da despretensão perante o interesse descompromissado pe-

los oprimidos e marginalizados, sendo a fidelização do mártir, majoritariamente condicional  

e sectária. 

17.  Pseudopacificação. A falsa paz, por vezes evidenciada pelo mártir, contestada pelo 

fato de o crente religioso ou seguidor político poder nutrir sentimento de hostilidade e rancor 

frente aos algozes do ídolo morto. 

18.  Purificação. O autengodo da expiação por meio da doença, tal qual instrumento de 

punição de crimes ou pecados, reforçando para o mártir a condição de vítima inocente das 

artimanhas dos inimigos políticos e / ou religiosos. 

19.  Salvacionismo. O equívoco de ser considerado pessoa escolhida, especial, com  

o dom de cumprir as promessas consoladoras e salvacionistas das religiões e doutrinas políticas. 

20.  Teoterrorismo. O falso enredo do inferno e paraíso, enquanto punição e recompen-

sa, respectivamente, enquanto coação e fidelização do fundamentalista religioso e / ou político, na 

efetivação de práticas terroristas. 

21.  Visionarismo. O embuste da utopia, sendo o mártir porta-voz a anunciar o futuro 

redentor, com maior progresso material e espiritual, aproveitando-se das carências e dificuldades 

presentes na vida dos crentes. 

22.  Vítimização. A autoflagelação utilizada para realizar a remissão de atos passados, 

transferindo a responsabilidade pelos erros e crimes cometidos para o algoz. 

 

Reciclagem. A queixa ínsita na manifestação do mártir permite à consciência justificar 

os próprios fracassos, permanecer na zona de conforto e iludir-se quanto a não ter como mudar. 

Quem teme a mudança tem medo das consequências trazidas pela saída da inércia antievolutiva. 

 

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 mártir, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Ajudante  de  algoz:  Conviviologia;  Nosográfico. 

02.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Antimodelo:  Paradigmologia;  Homeostático. 

04.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Heresiologia:  Descrenciologia;  Neutro. 

07.  Incompatibilidade  Ciência  /  Religião:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Jogo  da  religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

10.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11.  Poder  da  verdade:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 

13.  Santificação:  Parassociologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  da  autossantificação:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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15.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  DISCURSO  DO  MÁRTIR  RESPONSABILIZA  OS  OUTROS  

PELO  PRÓPRIO  FLAGELO,  ISENTANDO-SE  DE  CULPA.  
TAL  POSTURA  MANTÉM  O  CÍRCULO  VICIOSO  VÍTIMA-

ALGOZ,  INCITANDO  INTERPRISÕES  CONSCIENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a ilogicidade da opção pelo so-

frimento e autoflagelação do mártir? Qual o percentual de práticas martirizadoras na própria ro-

tina diária? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; 

& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários e minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos; 

1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 21 
x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2011; páginas 20 a 357. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 

cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 388 a 397. 
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 260. 

 

R. A. C. 
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M Á S C A R A    S O C I A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A máscara social é o disfarce, o encobrimento e a dissimulação predomi-

nantemente anticosmoética, utilizada pela conscin, homem ou mulher, quando objetiva ser incluí-

da, inserida, aceita, aprovada ou mantida na Socin, mesmo subjugada, escravizada e dominada 

pelos modismos, normas, regras e padrões vigentes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo máscara deriva do idioma Italiano, maschera, “máscara; pessoa 

com máscara, disfarçada”. Surgiu no Século XV. O vocábulo social procede do idioma Latim, 

socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal”. 

Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Camuflagem social. 2.  Disfarce social; dissimulação social. 3.  Inau-

tenticidade social. 4.  Vida de aparências. 5.  Acobertamento social. 6.  Fachada social. 7.  Bifron-

tismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo máscara: 

desmascaração; desmascarada; desmascarado; desmascaramento; desmascarar; mascarada; 

mascarado; mascaragem; mascaramento; mascarante; mascarar; mascarrilha; meia-máscara. 

Neologia. As duas expressões compostas máscara social efêmera e máscara social du-

radoura são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Franqueza social; sinceridade social. 2.  Transparência social. 3.  Au-

tenticidade social. 4.  Despojamento social. 5.  Veracidade social. 6.  Monofrontismo. 

Estrangeirismologia: o Autodiscernimentarium; o upgrade evolutivo; a construção do 

strong profile evolutivo; a transparência embasando o modus vivendi; o Recexarium; os gaps  

evolutivos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocoerenciologia Teática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Identifique-

mos nossas máscaras. Inexiste máscara permanente. 

Proverbiologia. Eis 9 provérbios relacionados com o tema: – Se algo não é bom, não  

adianta fazer maquilagem. Não há pior inimigo que o falso amigo. As aparências enganam. An-

tes só que mal acompanhado. Com papas e bolos se enganam os tolos. Diz-me com quem andas  

e te direi quem és. Nem tudo que reluz é ouro. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. 

Quem vê cara, não vê coração. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da falsidade social; os falaciopensenes; a falacio-

pensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os malignopensenes; a malignopenseni-

dade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os sociopen-

senes; a sociopensenidade cosmoética orientando a convivialidade. 

 

Fatologia: a máscara social; os desconfortos intraconscienciais abafados pelas máscaras  

autoincorporadas; as imaturidades da consciência quanto às prioridades evolutivas; a força pre-

sencial autêntica; a adequação às expectativas do grupo social; a autorrejeição; a máscara da sedu-

ção; a busca pelo poder utilizando os artifícios da máscara social; o encobrimento dos verdadeiros 

sentimentos pela conscin; a postura autovitimizadora como forma de manipulação; o padrão de 

beleza contemporâneo; o uso do poder financeiro e dos títulos acadêmicos na intimidação de ou-

tras conscins; a mulher quase desnuda em busca de fama e notoriedade; a balada animada com 

bebedeiras, drogas e sexo irresponsável; a criança com aparência de adulto; a conversa fiada; a in-
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triga e a fofoca; a coluna social; a tacon objetivando autopromoção; o empresário homenageado 

lavando dinheiro; a autoridade renomada desviando verbas públicas; a máscara pública do politi-

queiro; o padre e o pastor encobrindo autodeslizes sob o discurso moralista; os modismos do mo-

mento; o poder excessivo da mídia na criação, adoção e fixação das máscaras sociais; a incorpo-

ração de valores morais alheios enquanto próprios; o desamor encoberto por sorrisos e gestos 

gentis; a falsidade na relação a 2, mascarando os fatos; a evitação do autenfrentamento, produzin-

do interprisões grupocármicas; a camuflagem implícita nas banalidades do cotidiano; a autoima-

gem ilusória gerada pelas vaidades pessoais; a disputa pelo afeto familiar mascarando as reais 

posturas intraconscienciais; a insegurança pela incerteza da aceitação alheia; os ganhos secun-

dários gerados pelas autocorrupções; a autocobrança imperdoadora da imagem pública idealizada; 

a euforia deslocada; a autavaliação distorcida, desconsiderando referência externa; a felicidade 

inautêntica; a distorção dos valores pessoais; as carências afetivas proporcionadas pelas falsas 

necessidades; a ignorância quanto às heterocríticas; a manutenção do eu secreto através das auto-

corrupções; a superficialidade da vida intrafísica; os surtos de imaturidade; o desperdício crônico 

do tempo evolutivo; a autenticidade do professor favorecendo a tares. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a imaturi-

dade consciencial e fissuras permitindo o acumpliciamento com assediadores; a Era da Alienação 

gerando legiões de parapsicóticos pós-dessomáticos; a parapercepção da perda dos valores evolu-

tivos causando a melex; a ignorância multidimensional favorecendo as intrusões pensênicas; os 

contágios energéticos bloqueadores; a prevalência das energias do umbilicochacra; a falta de inte-

ligência evolutiva (IE); a convocação e manutenção de más companhias extrafísicas; a autovigi-

lância energética ininterrupta; os desassédios interconscienciais proporcionados pela transparên-

cia nas atitudes; os insights promovidos pelos amparadores de função; a utilização dos paraolhos 

na eliminação dos próprios pontos cegos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo inautenticidade-incoerência; o sinergismo autocorrup-

ção-autenganação; o sinergismo erro–engano–omissão deficitária; o sinergismo autenfrenta-

mento–conquista evolutiva; o sinergismo autoconfiança–aceitação das heterocríticas; o sinergis-

mo autopesquisa-autoconhecimento; o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o si-

nergismo reflexão-mudança; o sinergismo recin-recéxis. 

Principiologia: o princípio do autocomodismo; o princípio da descrença; o princípio do 

imediatismo; o princípio cosmoético do não acumpliciamento com o erro identificado; o princí-

pio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da convivialidade sadia. 

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

(CGC); o código do exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal vigente (CPV). 

Teoriologia: a teoria da atração dos afins; a teoria da assedialidade interconsciencial; 

a teoria da recuperação de cons; a teoria da pensenidade autoconsciente; a teoria da serialidade 

das vidas sucessivas; a teoria da mudança da personalidade; a teoria dos gargalos evolutivos; 

a teoria do descarte do imprestável; a teoria da evolução através do autesforço; a teoria dos pa-

péis sociais. 

Tecnologia: as técnicas espúrias da manipulação da massa humana impensante; a téc-

nica dos 10 valores pessoais; a técnica da autexposição; a técnica da Janela de Johari; a técnica 

da listagem dos trafares, trafores e trafais; a técnica da autestima sadia; as técnicas consciencio-

métricas dissecando o autotemperamento; a técnica de aprender com os erros. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14467 

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

terapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio 

Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Rece-

xologia; o Colégio Invisível da Criticologia. 

Efeitologia: o efeito halo da socialite; o efeito do autengano; o efeito da rigidez pensê-

nica; o efeito do desperdício das autopotencialidades; o efeito patológico dos erros reafirmados; 

o efeito manada; os efeitos nosográficos da autoindulgência; o efeito da autossaturação fazendo 

a conscin sair da zona de conforto. 

Neossinapsologia: as autocorrupções sendo empecilho na aquisição de neossinapses;  

a mimetização provocada pela mídia dificultando a formação de neossinapses; as neossinapses 

adquiridas através das neoconquistas evolutivas; as neossinapses provenientes das tertúlias 

conscienciológicas; as neossinapses desconstrutoras de convicções autointoxicantes. 

Ciclologia: o ciclo autocorrupção-autofuga; o ciclo patológico dos vícios comportamen-

tais; o ciclo patológico autanálise tendenciosa–autengano–autocegueira–autassédio; o ciclo au-

torreflexões-aprendizado; o ciclo etário humano promovendo as mudanças no ego da conscin;  

o ciclo periódico rever-avaliar-modificar posturas pessoais; o ciclo reconhecer-reciclar-reco- 

meçar. 

Binomiologia: o binômio franqueza-confiabilidade; o binômio máscara social–Autenga-

nologia; o binômio recuperação de cons–autenticidade; o binômio trafor-trafar; o binômio au-

tenfrentamento-autestima; o binômio desapego-libertação; o binômio aparência-conteúdo. 

Interaciologia: a interação autocorrupção–omissão deficitária; a interação ortopense-

nidade intrafísica–amparo extrafísico; a interação autanálise-heteranálise; a interação autover-

bação-autodesassedialidade; a interação autoconfiança–desenvoltura social. 

Crescendologia: o crescendo patológico descaramento-mascaramento; o crescendo cri-

ança manipuladora–adulto manipulador; o crescendo busca por aceitação–autexposição vexami-

nosa; o crescendo patologia pessoal–Sociopatologia; o crescendo das autossuperações. 

Trinomiologia: o trinômio insinceridade-falsidade-imaturidade; o trinômio ingenuida-

de–inexperiência–imaturidade; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinô-

mio franqueza-confiabilidade-segurança; o trinômio autestima-segurança-renovação; o trinômio 

incorrupção-autenticidade-transparência. 

Polinomiologia: o polinômio autodiscernimento dinâmico–autorganização eficaz–auto- 

determinação inabalável–autoconfiança maior; o polinômio autolucidez-lógica-coerência-solu- 

ção; o polinômio vivenciar-examinar-compreender-solucionar; o polinômio observar-investigar- 

-inquirir-analisar; o polinômio megafoco-criticidade-racionalidade-reflexividade. 

Antagonismologia: o antagonismo incorporar a imagem alheia / aceitar-se tal qual é;  

o antagonismo necessidades próprias / necessidades alheias. 

Paradoxologia: o paradoxo ganhos intrafísicos imediatos–perdas evolutivas duradou-

ras; o paradoxo das armadilhas antievolutivas criadas para si mesmo; o paradoxo da superpro-

teção da criança gerando adulto inseguro; o paradoxo do exemplarismo da conscin interassis-

tencial discreta. 

Politicologia: a política de ser o boa praça; a política de ficar em cima do muro;  

a política de ser igual para não ser notado; as maracutaias políticas; a falaciocracia; a manipulo-

cracia; a egocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo dos mascarados sociais; a lei de causa  

e efeito; a lei do vale-tudo; as leis sociais básicas da convivialidade; a lei da autopreservação so-

cial; a lei da responsabilidade evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a acriticofilia; a autopesquisofilia; a heterocriticofilia; a reciclofi-

lia; a priorofilia; a criteriofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a reciclofobia; a heterocriticofobia; a autocriticofobia; a autopes-

quisofobia; a conviviofobia; a fobia à autexposição. 

Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome de bovarismo; a sín-

drome da despriorização; a síndrome da idolatria; a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB). 
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Maniologia: a idolomania; a megalomania; a egomania; a fracassomania. 

Holotecologia: a criticoteca; a mentalsomatoteca; a socioteca; a cosmoeticoteca;  

a convivioteca; a politicoteca; a psicopatoteca; a egoteca; a recexoteca; a conflitoteca; a penseno-

teca; a argumentoteca; a volicioloteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Conscienciometrologia;  

a Autopesquisologia; a Voliciologia; a Cosmoeticologia; a Enganologia; a Intencionologia; a So- 

ciopatologia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Temperamentologia; a Recinologia; a Au- 

todiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; 

a consciênçula; a consciência imatura; a personalidade fraca; a conscin medíocre; a conscin vul-

gar; a conscin covarde; a conscin influenciável; a conscin sugestionável; a conscin falaciosa;  

a conscin autassediada; a conscin heterassediada; a persona bufônica; a conscin bifronte; a cons-

cin monoideica; a conscin malévola; a conscin imprevidente; a conscin dependente; a conscin 

sem megafoco; a conscin regressiva; a conscin colarinho-branco. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o mentiroso; o inseguro; o dissimulado; o ego-

cêntrico; o omisso; o playboy; o vigarista; o político populista; o ingênuo; o bonzinho; o submis- 

so; o passivo; o idólatra; o amigo da onça; o duas caras; o socioso; o tolo; o bajulador; o ator;  

o manipulador; o pedófilo; o golpista; o fingido; o colunista social; o líder social. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mentirosa; a insegura; a dissimulada; a egocên-

trica; a omissa; a patricinha; a vigarista; a política populista; a ingênua; a boazinha; a submissa;  

a passiva; a idólatra; a amiga da onça; a duas caras; a socialite; a tola; a bajuladora; a atriz;  

a manipuladora; a prostituta; a golpista; a fingida; a colunista social; a líder social. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Ho-

mo sapiens corruptibilis; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo 

sapiens subcerebralis; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens  

bifrons. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: máscara social efêmera = os 15 minutos de fama da mulher jovem, sexy 

e desnuda em reality show televisivo; máscara social duradoura = as décadas de falcatruas e bi-

frontismo do político profissional. 

 

Culturologia: a cultura das aparências; a cultura das banalidades; a cultura da sedu-

ção; a cultura exibicionista moderna. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia eis, em ordem alfabética, a título de 

exemplo, 10 características encontradas nas consciências inautênticas: 

01.  Acomodação: os ganhos secundários; as automimeses dispensáveis. 

02.  Ansiedade: a intranquilidade; o temor do desmascaramento. 

03.  Autapego: os trafares de estimação; os traços pessoais arraigados. 

04.  Autocorrupção: os autassédios; os heterassédios. 

05.  Condicionamentos: as imposições sociais; a moral repressora. 

06.  Dispersão: a ausência de megafoco; o buscador-borboleta. 

07.  Impulsividade: a reatividade. 

08.  Infantilização: a eterna criança carente; a irresponsabilidade infantil; a imaturidade. 

09.  Irracionalidade: a instintividade; a subcerebralidade. 
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10.  Vitimização: o autengano; a autossabotagem; o pré-derrotismo. 

 

Terapeuticologia. De acordo com a Paraprofilaxia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 8 posturas práticas a serem adotadas pela conscin predisposta a evitar a máscara social: 

1.  Autoconfiança: a segurança nas automanifestações. 

2.  Autoincorrupção: o abrir mão dos ganhos secundários, evitando o imediatismo. 

3.  Autoinvestigação: a autopesquisa, assumindo a própria realidade. 

4.  Discernimento: o domínio do mentalsoma sobre o subcérebro abdominal. 

5.  Disciplina: a manutenção do megafoco através da autorganização. 

6.  Sobrepairamento: a tranquilidade e serenidade nos momentos de crise. 

7.  Traforismo: os trafores aplicados na eliminação dos trafares. 

8.  Verbação: a força do exemplo. 

 

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 máscara social, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Artimanha:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03.  Ator  de  teatrão:  Elencologia;  Nosográfico. 

04.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

07.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Coleira  do  ego:  Egologia;  Neutro. 

09.  Falácia:  Falaciologia;  Nosográfico. 

10.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Persona  bufônica:  Perfilologia;  Neutro. 

14.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  da  mediocrização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  MÁSCARA  SOCIAL  DA  CONSCIN  IMATURA,  ESCRAVA  

DAS  APARÊNCIAS  E  DA  APROVAÇÃO  SOCIAL,  ALIMENTA  

AS  INTERPRISÕES  GRUPOCÁRMICAS,  AS  ATITUDES  ANTI- 
COSMOÉTICAS  E  GERA  O  INCOMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda obtém ganhos secundários com o uso de 

máscara social? Já elaborou o próprio código pessoal de Cosmoética? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimencionalidade; pref. Tania Guimarães; revisores Ana Flávia Ma-

galhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 18 webgrafias; 8 websites; glos. 
171 termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 168. 

2.  Lacerda, Adriana Rocha de; Autenticidade Cosmoética; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Foz do 

Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2003; páginas 126 a 132. 
3.  Martins, Ítalo; Auto-engano; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 

2001; páginas 54 a 68. 
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4.  Musskopf, Tony; Autenticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Mar-

ço, 2001; páginas 3 a 21. 

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 web-

sites; glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 
Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 238. 

6.  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 ; página 289. 

 

F. C. S. 
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M A S S A    A S S I M I L A D O R A  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A massa assimiladora é a comunidade mentalsomática criada pelo comuni-

cador, homem ou mulher, instruída, através de décadas de divulgação técnica, sem doutrinações 

nem inculcações, mas segundo o princípio da descrença, sobre específica vertente de autocogni-

ção ou conhecimento especializado. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo massa vem do idioma Latim, massa, “massa; monte; cúmulo;  

o todo; a totalidade; reunião de várias partes amassadas; peça de ferro tosca”, e este do idioma 

Grego, máza, “massa”. Apareceu no Século XIII. O termo assimilado deriva do mesmo idioma 

Latim, assimilatus, “copiado fielmente; imitado”, partic pio passado de assimilare, “fazer seme-

lhante; parecido; igual; conformidade”. Surgiu no Século XVIII. A palavra assimilador apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Público instruído. 2.  Público da Conscienciologia. 3.  Massa inter-

missivista. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 47 cognatos derivados do vocábulo massa: 

massa-bruta; massadeira; massaembira; massagada; massagame; massageador; massagear; 

massagem; massagista; massal; massame; massamorda; massamorra; massapão; massapé; mas-

sapê; massar; massaroca; massaroco; massaruca; massaruete; masseira; masseirão; masseiro; 

mássica; mássico; massificação; massificada; massificado; massificador; massificante; massifi-

car; massificável; massinha; massita; massividade; massivo; massoca; massoterapeuta; massote-

rapêutica; massoterapia; massoterápico; massuca; massuco; massuda; massudo; mássula. 

Neologia. As 3 expressões compostas massa assimiladora, massa assimiladora novata  

e massa assimiladora veterana são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Massa humana impensante. 2.  Massa encoleirada. 3.  Massa lavada 

subcerebralmente. 4.  Público genuflexo. 5.  Robéxis. 6.  Massa de manobra dos assediadores. 

Estrangeirismologia: a open mind; o strong profile; o upgrade intraconsciencial plane-

jado; o breakthrough evolutivo; a endless life; o continuous selfimprovement; o Administrarium; 

o Proexarium; o megacurriculum vitae pessoal; o Evolutionarium; os knowledge clubs; o enri-

quecimento em grupo dos backgrounds cognitivos individuais; a construção coletiva de know- 

-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das priorizações evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da educação; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; o abertismo autopensênico 

às neorrealidades; a flexibilidade pensênica embasando a predisposição inabalável à aprendiza-

gem; o hábito de pensenizar grande; o holopensene cognopolita. 

 

Fatologia: a massa assimiladora; a docência sem imposição nem dogmatismo; a força da 

racionalidade, dos fatos e parafatos; o público intermissivista; a criação da Neociência; a difusão 

das neoverpons através da Tecnologia Eletroeletrônica; a massa já constituída, embora minoria, 

da Conscienciologia; a força exemplificativa dos Cursos Intermissivos (CIs); a força exemplifica-

tiva do boca a boca; a força exemplificativa das autexperimentações; a Evolucin e a massa assi-

miladora infantil; a REAPRENDENTIA e a massa assimiladora adolescente; a ASSINVÉXIS  

e a massa assimiladora jovem; a APEX e a massa assimiladora da meia-idade intrafísica; a Lon-
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gevità e a massa assimiladora das pessoas na melhor idade; a realização do I Congresso dos 

Intermissivistas, em Julho de 2011, depois de duas décadas de divulgação da Conscienciologia;  

a desorientação das massas humanas exigindo a interassistencialidade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a massa de consciexes intermissivistas ressomada a partir de 1950; 

a automotivação pelo saber multidimensional despertada no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomá-

tico; as pesquisas holobiográficas na Parapsicoteca; o interesse genuíno pela expansão da auto-

compreensão teática da dinâmica evolutiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo curiosidade sadia–autopesquisa–leitura; o sinergismo 

princípios conscienciais (massa de egos)–princípios conscienciológicos (massa de neoverpons);   

o sinergismo assimilativo existente em holopensene intelectual fértil. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial interminável; o princípio da prio-

ridade compulsória; o princípio do não retorno cronêmico; o princípio evolutivo do devagar  

e sempre; o princípio evolutivo de levar tudo de eito; o princípio da expansão cognitiva, cosmo-

visiológica e infinita; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio 

autodidata da conscin semperaprendente; o princípio da aprendizagem vitalícia. 

Codigologia: a progressividade depurativa infindável no código pessoal de Cosmoética 

(CPC); o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto ao tempo em relação ao tempo alheio. 

Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva, consciencial, inarredável e infinita; as expe-

riências pessoais ratificando as teorias expostas pelos conscienciólogos. 

Tecnologia: as técnicas de aproveitamento do tempo pessoal; a técnica de mais 1 ano de 

vida; a técnica do crescendo proexológico; as técnicas autevolutivas para a progressão ascen-

dente continuada; as técnicas de autaperfeiçoamento cosmoético; a técnica do sobrepairamento 

analítico; a técnica do omniquestionamento; a massa crítica gerada pela divulgação técnica, es-

pecializada, das verpons; a técnica pessoal de leitura e estudo. 

Voluntariologia: o paravoluntariado engajado no Maximecanismo Multidimensional 

Interassistencial; o voluntariado docente da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: a massa de pesquisadores do Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colé-

gio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais; o efeito abridor 

de caminhos do pioneirismo evolutivo; o efeito exemplificador interassistencial do convívio inter-

níveis hierárquicos da Escala Evolutiva das Consciências; os efeitos cognoscitivos da manuten-

ção do cérebro aquecido para os neoconteúdos; os efeitos desestimulantes das políticas de des-

continuidade dos estudos; a autoconscientização quanto aos efeitos autevolutivos das cognições 

utilizadas interassistencialmente; o efeito alavanca evolutiva da massa assimiladora com as 

mãos na massa na realização da maxiproéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas pelo extrapolacionismo consciencial for-

necendo os parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo 

evolutivo pessoal; a progressão perene dos ciclos da Natureza; os estágios sucessivos do ciclo do 

desenvolvimento consciencial; o ciclo ascensão-queda dos poderios anticosmoéticos; o potencial 

para aprender mantido durante todo o ciclo etário humano; o ciclo interassistencial aprender-en-

sinar; os ciclos de debates técnicos sobre temas evolutivos; o ciclo cognição–aplicação racional–

–neocognição. 

Enumerologia: a evitação da Anticosmoética; a evitação da Falaciologia; a evitação da 

gurulatria; a evitação da doutrinação; a evitação da demagogia; a evitação do elitismo; a evitação 

da peremptoriedade. 
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Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancogni-

ção; o binômio especialismo-generalismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo cons-

ciencial; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio maxiescalas-mi-

niescalas; o binômio telescópio-microscópio; o binômio assimilação cognitiva–retenção mnemô-

nica; o binômio absorver conhecimentos–incorporar técnicas; o binômio cognição-responsabili-

dade. 

Interaciologia: a interação auteducação permanente–docência permanente; a interação 

autodidatismo permanente–autoqualificação crescente; a interação autoformação continuada– 

–autocapacitação interminável; a interação autopesquisa constante–autorrenovação infindável;  

a interação autodepuração permanente–automaturação perene; a interação educação formal– 

–formação autodidática; a interação dos nichos das neoideias; a interação neoparadigma-Neo-

ciências. 

Crescendologia: o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo inserido ponderada-

mente na grade de horário pessoal; o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o crescendo 

completismo diário–completismo existencial (compléxis); o crescendo evolutivo cronológico;  

o crescendo evolutivo, em extensão e profundidade, na apreensão do Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-ensejo-conjuntura; o trinômio curto 

prazo–médio prazo–longo prazo; o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o tri-

nômio prioridade-objetividade-produtividade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinô-

mio (aliteração) holocarma-holobiografia-holomemória; o trinômio da holomaturidade autodis-

cernimento-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia- 

-Paracogniciologia. 

Polinomiologia: o polinômio das fases do autodesenvolvimento evolutivo lúcido primei-

ro tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo; o polinômio sentido-intensidade-veloci-

dade-aceleração do investimento na autevolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria rarefeita / teoria consistente; o antagonismo 

essência / aparência; o antagonismo conteúdo / forma; o antagonismo aprofundamento / superfi-

cialidade; o antagonismo cognoscível / incognoscível; o antagonismo protabordagem da toupei-

ra / ultrabordagem da Consciex Livre; o antagonismo tempo integral / tempo livre; o antagonis-

mo ilhas de consciencialidade / bolsões conservantistas; o antagonismo massa humana culta 

/ massa humana inculta; o antagonismo massa assimiladora / massa impensante; o antagonismo 

assimilar conhecimentos / decorar lições. 

Paradoxologia: o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial mínimo; o pa-

radoxo da massa assimiladora ser minoritária em plena Era da Omninformação. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço educacional evolutivo. 

Filiologia: a cognofilia; a intelectofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a assistenciofilia;  

a leiturofilia; a paratecnopensenofilia. 

Sindromologia: as neoinformações não fixadas e nem associadas produtivamente na sín-

drome da dispersão consciencial; as neoinformações inúteis e rebarbativas reproduzidas acritica-

mente na síndrome da mediocrização consciencial; as neoinformações distorcidas e adaptadas ec-

topicamente nos retroconceitos na síndrome da apriorismose. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a recexoteca; a prioroteca; a parapeda-

gogoteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Comunicologia; a Tecnologia; a Mentalso-

matologia; a Discernimentologia; a Sociologia; a Descrenciologia; a Cosmoeticologia; a Holoma-

turologia; a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; o corpo discente da Evoluciologia. 
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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 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 educator; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo 

sapiens autodidacticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens constructus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: massa assimiladora novata = a comunidade mentalsomática dos jovens 

inversores existenciais; massa assimiladora veterana = a comunidade mentalsomática dos docen-

tes experientes da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da comunicação de massas; a cultura do abertismo conscien-

cial; a visão crítica da cultura de massa; a paraaculturação proposta pela Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a massa assimiladora, indicados para a expansão das 

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

01.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

03.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Campanha:  Assistenciologia;  Neutro. 

06.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Macroconsciencialidade:  Reeducaciologia;  Neutro. 

10.  Parceria  pedagógica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 

15.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 
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A  MASSA  ASSIMILADORA  DOS  CONSCIENCIÓLOGOS,  HO- 
MENS  E  MULHERES,  COMPÕE  O  CONTINGENTE  DE  PIO-
NEIROS  E  CORIFEUS  DA  REURBANIZAÇÃO  E  DA  REEDU-
CAÇÃO  EVOLUTIVA,  INTRAFÍSICA,  DO  PLANETA  TERRA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compõe a massa assimiladora da Conscienciolo-

gia? Desde quando? 
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M A T E M A T I C O F O B I A  
( F R U S T R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A matematicofobia é o medo, aversão, horror, recusa, desgosto, ansiedade 

ou insegurança frente aos estudos e aplicação dos conceitos matemáticos, desenvolvidos pela 

conscin, criança ou adulto, homem ou mulher, em consequência dos tabus e da aura de 

dificuldade quanto à aprendizagem da Matemática, passados de geração a geração, contudo tendo 

origem, em geral, na inabilidade do ensino dessa disciplina. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo matemática vem do idioma Latim, mathematica, “Arte das Ma-

temáticas; Astrologia”, e este do idioma  rego, mathematike, “a  i ncia Matemática”, de ma-

thema, “ensinamento; estudo”. Apareceu no Século XVI. O elemento de composição fobia deriva 

do idioma Francês, phobie, “fobia; medo exagerado”, e este do idioma  rego, phóbos, “ação de 

horrorizar; amedrontar; dar medo”. 

Sinonimologia: 01.  Fobia à Matemática; medo à Matemática. 02.  Ansiedade à Mate-

mática. 03.  Aversão à Matemática. 04.  Horror da Matemática. 05.  Recusa de estudar Matemáti-

ca. 06.  Desgosto com a Matemática. 07.  Pavor à Matemática. 08.  Insegurança com a Matemáti-

ca. 09.  Angústia frente à Matemática. 10.  Intolerância em relação à Matemática. 

Neologia. As duas expressões compostas matematicofobia infantil e matematicofobia ju-

venil são neologismos técnicos da Frustraciologia. 

Antonimologia: 1.  Matematicofilia. 2.  Gosto pela Matemática. 3.  Motivação à Mate-

mática. 4.  Satisfação pelo estudo da Matemática. 

Estrangeirismologia: a math anxiety; a chain reaction; o Reeducandarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autonomia intelectual. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Matemati-

cofobia: medo esteriotipado. Matematicofilia: antiestigmatização cognitiva. 

Coloquiologia. Eis, 5 expressões do vocabulário dos matematicofóbicos: não tenho ca-

beça para a Matemática; não entendo nada!; muita teoria!; é para quebrar a cachola; Matemáti-

ca é para os poucos iluminados. 

Citaciologia. Não se pode ensinar nada a 1 homem; só é possível ajudá-lo a encontrar  

a coisa dentro de si (Galileu Galilei, 1564–1642). 

Proverbiologia. Não se sabe se a pessoa é feliz porque aprende ou aprende porque  

é feliz. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de autoproteção contra frustrações perante a Mate-

mática; a autopensenização desfavorável ao aprendizado dos conceitos abstratos; o holopensene 

do professor em favorecer a concretização dos conceitos matemáticos; a proposta da Educação 

Matemática quebrando o holopensene da dificuldade na aprendizagem; os didaticopensenes; a di-

daticopensenidade; a autopensenização despreconceituosa quanto ao entendimento da Matemáti-

ca; os logicopensenes; a logicopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; a re-

organização autopensênica conquistada nos desafios de abstração dos conceitos matemáticos;  

o holopensene harmosioso frente à Matemática; a autopensenização livre. 

 

Fatologia: as reações emocionais diante de tarefas matemáticas; o descontrole emocio-

nal adrede pela necessidade de estudar Matemática; o medo da exclusão social pelo fracasso esco-

lar na Matemática; os bloqueios mentais; os dificultadores da aprendizagem matemática; a abor-

dagem formal; as fórmulas e símbolos matemáticos; a estrutura hierárquica evolutiva dos concei-
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tos matemáticos; a linguagem dialetal; o jargão matemático; o matematiquês; a pressão social;  

a expectativa elevada dos pais; a preocupação de insucesso dos próprios estudantes; o baixo nível 

de autoconfiança; a repercussão cerebral da ansiedade à Matemática; a frustração e autoculpabili-

dade pelo fracasso escolar; o abalo na autestima; os reais problemas cognitivos; a dificuldade de 

aprendizagem; os diferentes interesses do aluno na fase da adolescência; a adaptação à escola; as 

estatísticas indicando situação crítica no ensino-aprendizagem da Matemática; a dificuldade do 

estudante agravada pela falta de base na sustentação de novos conteúdos; o analfabetismo numéri-

co; o ensino viciado e obscurantista da Matemática; o ensino centrado nas tabuadas e algoritmos; 

a dificuldade de estabelecer conexões entre fórmulas matemáticas, às vezes sabidas de cor, e fe-

nômenos do dia a dia; o desinteresse pela Matemática em conscins intelectualmente bem dotadas; 

o exagero da precisão terminológica no ensino da Matemática; o apelo à abstração exagerada;  

a desarticulação da Matemática e demais disciplinas; a formação de professores para a educação 

emocional da Matemática; a dificuldade natural de aprendizagem supervalorizada no caso da Ma-

temática; a resistência à linguagem técnica; a humanização do ensino da Matemática; a reconstru-

ção dos conceitos; o respeito ao nível intelectual do aluno; o fato de não haver conceito incompre-

ensível na Matemática e sim mal estudado ou ensinado; a mudança do foco de “como ensinar” 

para “como desenvolver no aluno o aprendizado”; as discrepâncias entre as expectativas e experi-

ências em Matemática gerando reações emotivas; a atitude positiva frente à aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos; a autoconscientização do progresso pessoal na compreensão e resolução 

de problemas; as aptidões naturais; os ajustamentos das deficiências; a motivação a aprender;  

o interesse dos pais; o incentivo do professor motivado e dedicado; a descoberta de gênios nas 

Olimpíadas de Matemática para os alunos da rede pública de ensino; o aprendizado da Matemáti-

ca enquanto parte do processo de construção da identidade social. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as rebarbas de re-

trovidas dificultando a habilidade matemática na vivência intrafísica atual; a ação dos assediado-

res extrafísicos mantendo as fobias pessoais; a resolução da matematicofobia nesta vida intrafísi-

ca liberando o paracérebro atuante para a intermissão; os insights na resolução de problemas;  

o processo lógico-matemático da evolução multidimensional; a paramatemática do amparo técni-

co extrafísico; a matematização da sinalética energética anímico-parapsíquica pessoal; a desassim 

em ambientes fóbicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo (atitude matemática) flexibilidade de raciocínio–critici-

dade–objetividade. 

Principiologia: o princípio de ensinar Matemática mostrando o desenvolvimento histó-

rico dos conceitos; o princípio de, a rigor, ninguém ensinar nada para alguém. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código grupal de Cosmoética (CGC) obje-

tivando a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem da Matemática. 

Teoriologia: a teoria da atribuição de causalidade; a teoria cognitiva da motivação; as 

teorias de aprendizagem da Matemática; as teorias da Matematicologia aplicadas às vivências 

intrafísicas. 

Tecnologia: as técnicas para melhorar a motivação dos alunos; a técnica da construção 

dos conceitos matemáticos através de materiais concretos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Holomnemônica;  

o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da 

Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; os laboratórios de ensi-

no e pesquisa; os laboratórios de Matemática existentes em diversas instituições de ensino. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Matemá-

ticos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colé-
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gio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Reciclologia; o Colégio Invisível 

da Autorreeducaciologia. 

Efeitologia: o efeito da motivação na aprendizagem; o efeito do estudo da Matemática 

na criatividade e senso crítico; a atitude de não querer se esforçar enquanto efeito de não se 

achar inteligente para aprender Matemática; o efeito negativo da ansiedade à Matemática nos 

resultados dos exames escolares; o efeito do medo à Matemática na diminuição do ritmo e preci-

são nas resoluções de problemas; o efeito da ansiedade à Matemática na desorganização das 

respostas cognitivas; o efeito da autoconscientização do professor sobre o ensino de Matemática 

no trabalho didático em sala de aula; a visão da Matemática como efeito do autoconceito de ca-

pacidade na aprendizagem. 

Neossinapsologia: as neossinapses removendo autestigmas quanto à capacidade de 

aprender a Matemática. 

Ciclologia: o ciclo da evolução matemática; o ciclo pesquisar-analisar-matematizar-te-

orizar; o ciclo dos períodos piagetianos sensório motor–operacional concreto–operacional for-

mal; o ciclo centração-descentração; o ciclo tentativas-acerto; o ciclo alternante ensinar-apren-

der; o ciclo conceituação-reconceituação. 

Enumerologia: o domínio afetivo; a dimensão emocional; o contexto sociocultural;  

o âmbito moral; o aspecto cognitivo; o enfoque acadêmico; a perspectiva educacional. 

Binomiologia: o binômio aprovação-reprovação; o binômio afetividade-motivação;  

o binômio trabalho manual–trabalho intelectual; o binômio objetividade-subjetividade; o binô-

mio sentimento-cognição. 

Interaciologia: a complexidade da interação linguagem-pensamento; a interação conhe-

cimento físico–conhecimento lógico-matemático; a metodologia de ensino da Matemática a partir 

da interação concreto-abstrato; a interação teoria-prática nas ações cotidianas; a interação pro-

fessor-aluno; a interação tensão interna–desempenho escolar; a interação cognição-afetividade; 

a interação complexa sistema cognitivo–sistema biológico; a interação (fatores) afetivos-cogniti-

vos-culturais influenciando o aprendizado matemático. 

Crescendologia: o crescendo abstração empírica–abstração reflexiva; o crescendo an-

siedade moderada–ansiedade aguda. 

Trinomiologia: o trinômio memória–percepção–função simbólica; o trinômio falta de 

capacidade–falta de autesforço–dificuldade enquanto atribuição de causalidade para a reprovação 

na Matemática; a falta de êxito escolar afetando o trinômio expectativa-motivação-emoção; as 

consequências do insucesso do aluno no trinômio afetividade-autestima-orgulho; a reversão do 

trinômio ansiedade–mau humor–desânimo; o trinômio cognição-afeto-intenção; o trinômio re-

presentação cognitiva–influência afetiva–experiência subjetiva. 

Polinomiologia: o polinômio observar-raciocinar-matematizar-concluir; o polinômio 

(utilização positiva da emoção) planejamento flexível–pensamento criativo–redirecionamento da 

atenção–motivação. 

Antagonismologia: o antagonismo alegria de aprender / fobia de não aprender; o anta-

gonismo trafarismo / traforismo; o antagonismo aptidão numérica erudita / aptidão numérica es-

pontânea; o antagonismo rigor matemático / intuição matemática; o antagonismo memorização  

/ compreensão; o antagonismo linguagem matemáica monossêmica / linguagem corrente polissê-

mica; o antagonismo viciado em Matemática / reativo à Matemática; o antagonismo prática tra-

dicional / processo criativo no ensino de resolução de problemas; o antagonismo bem-estar pelo 

sucesso / frustração pelo fracasso; o antagonismo Matemática escolar / Matemática da vida. 

Paradoxologia: o paradoxo de o propósito do ensino da Matemática ser a melhoria da 

qualidade de vida e poder causar fobia; o paradoxo de a linguagem artificial da Matemática (co-

erente) ser aplicada para descrever a realidade natural (ambígua); o paradoxo de a operação 

subtração resolver a questão formulada pela expressão “quantos a mais” (equivalência entre  

a subtração pura e adição complementar). 

Politicologia: a fobiocracia; a autocracia; a cerebrocracia; a política de qualificação do 

professor; a democracia pedagógica; a cognocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 
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Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do maior esforço na superação da matematico-

fobia. 

Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a mentalsomaticofilia; a racionofilia; a intelectofi-

lia; a cogniciofilia; a cienciofilia. 

Fobiologia: a matematicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade. 

Mitologia: o mito de os homens terem o cérebro mais preparado para a Matemática se 

comparado ao das mulheres; o mito preconceituoso de a criança da camada social mais desfavo-

recida ser incapaz de aprender Matemática; o mito da exatidão matemática; o mito de os resulta-

dos e fórmulas matemáticas terem sido criadas em passe de mágica; o mito de a capacidade para 

a Matemática ser sempre inata; o mito de só a Matemática desenvolver o raciocínio. 

Holotecologia: a matematicoteca; a enumeroteca; a sistematicoteca; a problematicoteca; 

a abstratoteca; a mensuroteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Frustraciologia; a Etnometodologia; a Etnomatemática; a Educa-

ção Matemática; a Matematicologia; a Experimentologia; a Abstraciologia; a Autocogniciologia; 

a Sistematologia; a Discernimentologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin matemática. 

 

Masculinologia: o matematicofóbico; o analfabeto matemático; o professor de Matemá-

tica inseguro; o professor de Matemática entusiasmado; o professor instrumentalista; o professor 

mediador; o facilitador; o transmissor; o informador; o incentivador; o orientador; o alfabetizado 

em Matemática; o cientista; o matemático; o geômetra; o logicista; o intelectual; o racionalista;  

o matematicofílico. 

 

Femininologia: a matematicofóbica; a analfabeta matemática; a professora de Matemá-

tica insegura; a professora de Matemática entusiasmada; a professora instrumentalista; a professo-

ra mediadora; a facilitadora; a transmissora; a informadora; a incentivadora; a orientadora; a alfa-

betizada em Matemática; a cientista; a matemática; a geômetra; a logicista; a intelectual; a racio-

nalista; a matematicofílica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens phobicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens 

illucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens reeducator;  

o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: matematicofobia infantil = a desenvolvida pela criança, desde os primei-

ros contatos com a aprendizagem da Matemática; matematicofobia juvenil = a desenvolvida pe-

lo(a) adolescente, quando em contato com o grau de aprendizagem da Matemática mais comple-

xo, a partir do segundo ou terceiro níveis de ensino. 

 

Culturologia: a Matemática enquanto conhecimento cultural; a cultura matemática da 

sala de aula; o contexto sociocultural influenciando o gosto do aluno pela Matemática. 

 

Desculpabilização. No âmbito da Politicologia Educacional, a atribuição de causalidade 

do fracasso escolar relativo à Matemática recai, predominantemente, sobre o aluno, por exemplo, 

a falta de tendência inata; a falta de jeito; a ausência de capacidade natural ou a falta de esforço. 

Essa pressão holopensênica agrava a condição do autoconceito negativo do aprendiz, podendo 

gerar a matematicofobia. 
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Emoções. Com enfoque na Psicossomatologia, o fracasso em qualquer área de estudo 

pode suscitar reações emocionais nas conscins, notadamente as trafarinas em relação à própria 

competência na aquisição do conhecimento matemático, ao modo das 18 dispostas, a seguir, em 

ordem alfabética: 

01. Autobloqueios. 

02. Autocompaixão. 

03. Autoconflito. 

04. Contrariedade. 

05. Desespero. 

06. Desgosto. 

07. Desorientação. 

08. Dispersão. 

09. Frustração. 

10. Impaciência (com a Matemática). 

11. Ira. 

12. Mau humor. 

13. Orgulho ferido. 

14. Pessimismo. 

15. Tédio. 

16. Tristeza. 

17. Vergonha. 

18. Vitimização. 

 

Tipologia. No contexto da Personologia, eis, em ordem alfabética, 17 tipos de aprendi-

zes, classificados em trafaristas e traforistas de acordo com a reação pessoal frente ao estudo da 

Matemática: 

 

A.  Trafaristas: 

01.  Acomodado: considera a Matemática o mistério acessível a poucos e não se esforça 

para aprender. 

02.  Autoculpado: atribui a si toda a culpa pelo fracasso na aprendizagem. 

03.  Autoderrotista: fantasia a condição de autoincompetência e cria mecanismos de de-

fesa do ego (MDEs). 

04.  Dependente: congela o próprio raciocínio à espera do professor ensinar como fazer. 

05.  Desanimado: abandona a tarefa frente ao primeiro erro, gerando o ciclo patológico 

erro–abandono da tarefa–sentimento de inaptidão. 

06.  Passivo: trabalha mais a memória se comparada à compreensão no momento de 

aprendizagem. 

07.  Reativo: reage de modo negativo e condicionado pela apriorismose sobre a própria 

capacidade de aprender. 

 

B.  Traforistas: 

08.  Ágil: raciocina com rapidez, sem medo de errar no desenvolvimento das soluções 

dos problemas matemáticos. 

09.  Autoconsciente: percebe as ligações da Matemática com a linguagem e interação 

social. 

10.  Autônomo: enfrenta situações desconhecidas desenvolvendo a autonomia intelectu-

al e moral. 

11.  Bem humorado: sente satisfação no enfrentamento de qualquer situação-problema  

a resolver. 

12.  Curioso: pesquisa além das tarefas escolares aprofundando a autocompreensão so-

bre os conceitos matemáticos. 

13.  Motivado: realiza as tarefas matemáticas com intensa dedicação. 
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14.  Perseverante: estuda até compreender os conceitos matemáticos. 

15.  Receptivo: aceita de bom grado qualquer tarefa matemática. 

16.  Superador: utiliza o estresse de modo positivo ao modo de desafio a ser suplantado. 

17.  Tranquilo: desenvolve a manutenção da atenção para aprender com êxito. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Reeducaciologia, a reversão da matematicofobia em 

crianças e adolescentes depende da conjunção de esforços em pelo menos 3 eixos: da escola, pro-

movendo renovações no modo de ensinar a Matemática; dos pais e / ou família, diminuindo ex-

pectativas e oferecendo acompanhamento terapêutico quando necessário; do próprio estudante, 

realizando mudanças nos hábitos de estudo e procurando transmutar as reações trafaristas em tra-

foristas frente à Matemática. 

Autocontrole. De acordo com a Mentalsomatologia, o esforço de a conscin controlar-se 

diante da iminente emoção frente à Matemática, seja de medo ou de exultação, deixa livre o me-

canismo de autexperimentação racional, facilitando a flexibilidade mental a favor de criação de 

soluções para novos problemas. 

 

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 matematicofobia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Achega  matemática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Aptidão  a  conhecer:  Autexperimentologia;  Neutro. 

03.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

04.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Estética  numérica:  Matematicologia;  Neutro. 

06.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Linguajar  matemático:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Matematização  do  conceito:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

12.  Mito  da  fórmula  pronta:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Repercussão  do  medo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

QUEM  SOFRE  DE  MATEMATICOFOBIA  É  INSCIENTE  DAS 

AUTAPLICAÇÕES  INTUITIVAS  NO  ÂMBITO  DA  ÁLGEBRA,  
GEOMETRIA,  CÁLCULO  ALGORÍTMICO  NAS  VÁRIAS  SO-
LUÇÕES  PRÁTICAS  DE  PROBLEMAS  DA  VIDA  COTIDIANA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende os malefícios da matematicofobia? 

Na condição de aprendiz ou de observador? 
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M A T E M A T I Z A Ç Ã O    D O    CO N C E I T O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A matematização do conceito é a técnica da explicitação aritmética, voca-

bular, ou do emprego da palavra, ou termo específico, o mais exato possível, por meio da aplica-

ção do percentual racional do significado, em confronto com outros afins, ou pertinentes, sob li-

nha assemelhada de cognição, e das aproximações intelectivas simples. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo matemática vem do idioma Latim, mathematica, “Arte das mate-

máticas; astrologia”, e este do idioma  rego, mathematike, “a  i ncia matemática”, de mathema, 

“ensinamento; estudo”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo conceito procede do idioma Latim, 

conceptus, “ação de conter; ato de receber; de reter; germinação; floresc ncia; fruto; feto; pensa-

mento”. Apareceu também no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Percentual da acepção. 02.  Dissecção do conteúdo. 03.  Análise do 

sentido vocabular. 04.  Matematização conteudística. 05.  Matematização semântica. 06.  Mate-

matização sematológica. 07.  Matematização semasiológica. 08.  Discriminação de acepções.  

09.  Paralelismos ideativos. 10.  Gradações conteudísticas. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo Matemáti-

ca: Biomatemática; biomatemático; Iatromatemática; iatromatemático; matematicidade; mate-

maticismo; matematicista; matematicístico; matemático; matematismo; matematista; matematís-

tico; matematização; matematizada; matematizado; matematizar; Metamatemática; metamate-

mático; Psicomatemática; psicomatemático. 

Neologia. As 3 expressões compostas matematização do conceito, matematização míni-

ma do conceito e matematização máxima do conceito são neologismos técnicos da Comunico-

logia. 

Antonimologia: 01.  Dissecção da forma. 02.  Anatomização da palavra. 03.  Análise da 

forma vocabular. 04.  Matematização morfológica. 05.  Matematização morfêmica. 06.  Matema-

tização formal. 07.  Discriminação morfológica. 08.  Paralelismos formais. 09.  Gradações morfo-

lógicas. 10.  Gradientes vocabulares. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade avançada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; o avanço evolutivo da autopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; a au-

topensenização matemática. 

 

Fatologia: a matematização do conceito; a sutileza dos sentidos das palavras; a lógica 

matemática das expressões; a fórmula expressional matemática; a hierarquização dos conceitos;  

a palavra mais apropriada para a expressão da ideia; a compreensão profunda do sentido das 

palavras comuns; a revisão semântica; o resgate do conteúdo dos termos; a correção matemática 

no uso das palavras; a análise matemática dos conteúdos; a matematização do conhecimento;  

a evitação da anfibologia; a ampliação da hiperacuidade; o Tesauro da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os extrapolacionis-

mos parapsíquicos; o parafenômeno da cosmoconsciência; o conscienciês. 
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III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria da comunicação interpessoal; a teoria semântica. 

Tecnologia: a técnica da comunicação interconsciencial; a técnica do detalhismo; a téc-

nica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia. 

Enumerologia: a faculdade autopensênica de conceituar; a faculdade autopensênica de 

calcular; a faculdade autopensênica de comunicar; a faculdade autopensênica de discriminar;  

a faculdade autopensênica de interpretar; a faculdade autopensênica de expor; a faculdade auto-

pensênica de validar. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação racionalidade-exposição. 

Crescendologia: o crescendo primarismo-mediocridade-doutorado. 

Polinomiologia: o polinômio significado-significante-signo-significância; o polinômio 

autopensenizações-leituras-anotações-debates. 

Antagonismologia: o antagonismo diferença / similitude; o antagonismo pensenização 

correta / expressão errada. 

Paradoxologia: o paradoxo palavra curta–significado extenso. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a comunicofilia; a lexicofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a linguisticoteca; a definoteca; a lexicoteca; a enciclo-

teca; a orismoteca; a semanticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Conformática; a Semân-

tica; a Holomaturologia; a Percucienciologia; a Filologia; a Linguística; a Autodiscernimentolo-

gia; a Argumentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; 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 autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens refutator; o Homo sa-

piens polymatha; o Homo sapiens cosmovisiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: matematização mínima do conceito = o emprego das palavras com até 

70% da exatidão dos significados; matematização máxima do conceito = o emprego das palavras 

acima de 70% da exatidão dos significados. 

 

Culturologia: a cultura erudita. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Erudiciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

adjetivos, ou qualificativos, em confronto com outros quanto aos significados ou conteúdos das 

acepções: 

 

Tabela  –  Matematização  de  Conceitos 

 

N
os

 Até  70%  do  Sentido Acima  de  70%  do  Sentido 

01. Aceitável Imperdível 

02. Admissível Definitivo 

03. Ambíguo Definido 

04. Compreensível Axiomático 

05. Concebível Irrefutável 

06. Descortinável Explícito 

07. Discutível Provado 

08. Emaranhado Deslindado 

09. Inconcludente Esclarecido 

10. Lógico Racional 

11. Passável Irrecusável 

12. Plausível Certo 

13. Ponderável Indiscutível 

14. Presumível Manifesto 

15. Provável Firme 

16. Razoável Irretocável 

17. Regular Excelente 

18. Satisfatório Insubstituível 

19. Sofrível Fundamental 

20. Verossímil Indubitável 

 

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 matematização do conceito, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Diferença  semântica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  MATEMATIZAÇÃO  DO  CONCEITO  É  RECURSO  EXTRA 

PARA  A  MELHORIA  DO  EMPREGO  DAS  PALAVRAS,  CON- 
FORME  O  SENTIDO  EXATO,  E  DO  HÁBITO  DA  RETILINEA- 

RIDADE  DA  AUTOPENSENIZAÇÃO  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Qual conclusão você chega, leitor ou leitora, em face da técnica da ma-

tematização do conceito? Vê utilidade na técnica para aperfeiçoar a própria comunicação? 
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M A T E O L O G Í S T I C A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Mateologística é a Ciência aplicada ao estudo fundamentado em coisas 

fora da experiência, da compreensão ou do alcance do entendimento do Homem e, em razão dis-

so, se revela inútil. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo mateologia deriva do idioma Grego, mataiología, “linguagem inú-

til”, de mátaios, “fútil, fr volo”. Surgiu no Século XVII. O sufixo ica forma substantivos de-

signativos de “Arte;  i ncia; Técnica; doutrina”, segundo a tradição do idioma  rego, calcada no 

uso de adjetivos em concordância com tékhne, “Arte;  i ncia; prática; compet ncia”. 

Sinonimologia: 01.  Mateologia. 02.  Mateosofia. 03.  Mateoilogística. 04.  Mateotecnia. 

05.  Ciência inútil. 06.  Ciência poética. 07.  Técnica inútil. 08.  Técnica frívola. 09.  Cultura inú-

til. 10.  Teoriologia. 

Neologia. O vocábulo Mateologística e as duas expressões compostas Mateologística 

Teórica e Mateologística Prática são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Física. 02.  Química. 03.  Biologia. 04.  Anatomia. 05.  Ciência 

útil. 06.  Técnica útil. 07.  Cultura útil. 08.  Holomaturologia. 09.  Conscienciologia. 10.  Autodis-

cernimentologia. 

Estrangeirismologia: o ignoramus; o ignorabimus; o ignotus. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Priorologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Discernimentologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade pessoal; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a Mateologística; a Mateoilogística; a Mateologia; os limites da Mateologia; 

a ideia mateológica; o nível mateológico da ideia original; o pensene como unidade de medida da 

Mateologia; a especulação científica; os limites racionais das pesquisas; a pesquisa inútil; os 

excessos da Imagística; as aproximações simples; os limites da apreensão do pré-serenão vulgar, 

homem ou mulher; o infinito; a inacessibilidade; a insondabilidade; a inabordabilidade; a incom-

preensão; a inefabilidade; a irracionalidade; a irrealidade; as improbabilidades; o discurso frívolo; 

a linguagem inútil; o acriticismo; a credulidade; o perfeccionismo; a aberração; a alucinação;  

a ilusão; a mentiraria; a presunção sem sapiência; as simpatias; as superstições; os folclores; as 

sagas; as lendas; as versões espúrias; o fanatismo; a infalibilidade do papa; a idolatria; a bovinola-

tria; a litolatria; o primado do nada; a absurdidade; o inapreensível; o inefável; o incompreensível; 

a eternidade do passado da consciência; a eternidade do futuro da consciência; a Dogmática;  

o Prêmio Ig Nobel, o Nobel da pesquisa inútil; o Roustainguismo. 

 

Parafatologia: as pesquisas escalares do vírus ao Serenão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Sereneraium; o laboratório cons-

cienciológico da Evoluciologia. 

Enumerologia: a fantasia; a fabulação; a ficção; o factoide; o folclore; a falácia; a falsi-

dade. 
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Legislogia: a lei de Murphy. 

Filiologia: a criticofilia; a praticofilia; a teaticofilia. 

Maniologia: a idolomania. 

Mitologia: os mitos em geral. 

Holotecologia: a abstrusoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Cogniciologia; o Ignorantismo; a Lógica;  

a Logística; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa irracional; a conscin ilógica; a personalidade mística. 

 

Masculinologia: o mateologista; o mateólogo; o mateotécnico; o pesquisador. 

 

Femininologia: a mateologista; a mateóloga; a mateotécnica; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens onirologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens evolutiens; o Homo sapiens characterologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens megagestor; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Mateologística Teórica = a ideia do umbigo dos anjos; Mateologística 

Prática = o conceito das almas-gêmeas. 

 

Binômios. Em função da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de binômios envolvendo a Mateologística: 

01.  Binômio acriticismo-Mateologística. 

02.  Binômio autodiscernimento-Mateologística. 

03.  Binômio Conscienciologia-Mateologística. 

04.  Binômio Consciex Livre (CL)–Mateologística. 

05.  Binômio Cosmoconscienciologia-Mateologística. 

06.  Binômio Heuristicologia-Mateologística. 

07.  Binômio intencionalidade-Mateologística. 

08.  Binômio Onirologia-Mateologística. 

09.  Binômio primopensene-Mateologística. 

10.  Binômio Projeciocriticologia-Mateologística. 

 

Conceitos. Falando em Mateologia, importa considerar 3 conceitos avançados da Cons-

cienciologia, aqui dispostos na ordem funcional: 

1.  Paracomunicologia: a ignorância comunicativa atual quanto à estrutura do cons-

cienciês na vivência do parafenômeno da cosmoconsciência. 

2.  Parafisiologia: a ignorância parafisiológica atual quanto aos atributos evoluídos do 

Serenão (Homo sapiens serenissimus). 

3.  Paraconteudologia: a ignorância conteudística atual quanto ao microuniverso cons-

ciencial da Consciex Livre (CL). 

 

Ideias. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 condições ou ideias, com aproxima-

ções simples, frequentemente surgidas no âmbito da Mateologia: 

01.  Buzilis. 

02.  Controvérsia. 

03.  Desafio. 
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04.  Dilema. 

05.  Dúvida. 

06.  Enigma. 

07.  Esfinge. 

08.  Gargalo. 

09.  Ignoto. 

10.  Impasse. 

11.  Impossível. 

12.  Incerteza. 

13.  Lenda. 

14.  Megaproblema. 

15.  Megaquestão. 

16.  Mistério. 

17.  Mito. 

18.  Nó górdio. 

19.  Obscurantismo. 

20.  Puzzle. 

21.  Quebra-cabeça. 

22.  Questão. 

23.  Saga. 

24.  Tergiversação. 

25.  Tirateima. 

 

Descrença. Sob a ótica da Experimentologia, no universo da Conscienciologia, o princí-

pio da descrença se antepõe racionalmente a todos os conceitos furados da Mateologística. 

Solução. Pelos princípios da Holomaturologia, a cura ou solução para a tendenciosidade 

mateologística da conscin vulgar há de começar, racionalmente, pelo princípio do posicionamento 

pessoal (PPP): os 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos. 

 

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 Mateologística, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

02.  Antagonismologia  Ambígua:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

04.  Causa  perdida:  Perdologia;  Nosográfico. 

05.  Ciclo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

09.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 

 

À  LUZ  DA  EXPERIMENTOLOGIA,  A  FILOSOFIA  DOS  

SENHORES  TEORICÕES  E  DAS  SENHORAS  TEORICONAS,  
SEM  TEATICIDADE,  É  A  “LINHA  DO  CONHECIMENTO  COM  

A  QUAL,  OU  SEM  A  QUAL,  VOCÊ  VIVE  TAL  E  QUAL”. 
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Questionologia. Você ainda defende algum conceito pessoal mateologístico digno de re-

gistro ao modo de cápsula de tempo intelectivo? Em qual ramo do conhecimento? Qual a razão 

dessa postura? 

 
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 21. 

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 468. 
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M A T E R N A Ç Ã O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maternação é o conjunto de atos, comportamentos, funções, cuidados ou 

responsabilidades relativos ou característicos da figura materna e do papel familiar, social ou cul-

tural da mãe. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo maternação vem da raiz do idioma Indoeuropeu, matr, “mãe”, re-

presentada em todas as Línguas Indoeuropeias. Surgiu, no idioma Português, em 1959. 

Sinonimologia: 1.  Retromaternação. 2.  Neomaternação. 3.  Maternagem. 4.  Materna-

lismo. 5.  Maternidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo materna-

ção: antimaternidade; jusmaternalismo; materna; maternagem; maternal; maternalidade; mater-

nalismo; maternalista; maternalística; maternalístico; maternalmente; maternidade; materno; 

Maternologia; matértera; matriarca; matriarcado; matriarcal; neomaternação; pós-maternida-

de; pré-maternidade; retromaternação. 

Neologia. As 3 expressões compostas maternação forçada, maternação voluntária e ma-

ternação evitada são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Paternação. 2.  Paternagem. 3.  Paternidade. 

Estrangeirismologia: o National Organization for Non-Parents (N.O.N.); o movimento 

da childfree. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Fisiologia da maternidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os maternopensene;  

a maternopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a maternação; a maternação inicial, vital, como condição evolutiva, primária, 

animal, em particular dos mamíferos ou do ser humano; o neossoma gerado à extensão do próprio 

corpo humano; a atuação maternante; os cuidados maternos; a dedicação visceral; a renúncia  

à Estética; a regressão intraconsciencial; a ética do cuidado e do sacrifício; a aprendizagem rudi-

mentar quanto à assistencialidade; a gratidão filial permanente; a assistência vital recebida; a pro-

moção da neoportunidade intrafísica; a condição das retromães com o passar do tempo; a figura 

da retromãe no universo da gratidão da conscin lúcida; a figura da retromãe na Elencologia do 

universo da evolutividade das conscins em geral; a figura da retromãe no universo da interassis-

tencialidade consciencial; o ressarcimento das retromaternagens; o ressarcimento dos favores das 

retromães do ser desperto; o ressarcimento dos favores das retromães como prioridade do evo-

luciólogo; o ressarcimento dos favores das retromães do Serenão; a antimaternidade sadia como 

patamar evolutivo atual; a duplista atual na condição anterior de retromãe do duplista; o fim da 

fase evolutiva da maternação. 

 

Parafatologia: a parescolha da própria mãe; a força dos retrovínculos; a influência ma-

ternal considerada no planejamento proexológico intermissivo; o preparo para o choque conscien-

cial ressomático do porvir; a paraconfiança de entregar-se consciencialmente restringido aos cui-

dados da futura gestora; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o parafenômeno da autorretrocognição. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossomático mãe-filho; o sinergismo laço biológico– 

–laço multiexistencial; o sinergismo afetividade-racionalidade. 

Principiologia: o princípio básico da megafraternidade; o princípio de gerar-se somas, 

não consciências. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: as técnicas da ressoma consideradas evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da disponibilidade afetiva materna na saúde emocional do neo-

nato; os efeitos da relação mãe-filho na socialização fundamental do ressomante; os efeitos do 

exemplarismo materno (musa familiar) na reeducação inicial da conscin; os efeitos da materna-

ção eficaz na recuperação precoce dos cons magnos; o efeito da sublucidez temporária da condi-

ção da maternidade. 

Neossinapsologia: a agente propiciadora da formação das primeiras neossinapses no 

neocérebro. 

Ciclologia: o ciclo biológico da gestação humana; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP); o ciclo psicossomático ressoma-dessoma; o ciclo interassistencial maternante-mater-

nado. 

Binomiologia: o binômio (dupla) mãe-filho; o binômio útero-feto; o binômio ginosso-

ma-neossoma; o binômio subcérebro abdominal–maternação. 

Interaciologia: a interação Paragenética-Genética; a interação maternação-gratidão. 

Crescendologia: o crescendo da criatividade gestação humana–gestação consciencial 

(gescon); o crescendo energossomático evolutivo sexochacra-coronochacra; o crescendo uni-

versal do desenvolvimento humano dependência-interdependência; o crescendo universal do 

desenvolvimento consciencial subcerebralidade-mentalsomaticidade; o crescendo dupla evoluti-

va–antimaternidade sadia; o crescendo evolutivo gessom-gescon. 

Trinomiologia: o trinômio mãe-maternidade-ressomática; o trinômio humanidade-uni-

versalismo-mentalsomaticidade; o trinômio acolhimento–orientação–encaminhamento da mater-

nagem lúcida. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

da boa maternagem proteção física–defesa energética–suporte emocional–estímulo intelectual. 

Antagonismologia: o antagonismo cuidado / abandono; o antagonismo gessom / ges-

con; o antagonismo prole somática / prole mentalsomática. 

Paradoxologia: o paradoxo da verdadeira mãe de esclarecer sem superproteger; o pa-

radoxo da maturidade evolutiva da criança superar a dos pais. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: as leis da Biologia Humana; a lei cosmoética da distribuição dos recebi-

mentos ou aportes evolutivos; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a adoração infantilizada na mariofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a acomodação filial aos excessos maternos na síndrome do canguru. 

Mitologia: o instinto maternal na condição de mito para a moderna conscin-mulher. 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a evolu-

cioteca; a cosmoeticoteca; a ressomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Maternologia; a Ressomatologia; a Seriexolo-

gia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Ginossomatologia; a Evoluciologia; a Ginecologia;  

a Neonatologia; a Grupocarmologia. 
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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 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; a boa mãe; a pri-

meira amparadora intrafísica; a mãe do ser desperto; a mãe do evoluciólogo; a mãe do Serenão. 

 

Hominologia: o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens antimaternus; o Homo 

sapiens possessivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens simplex; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; 

o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maternação forçada = a condição da mulher maternal a partir de estupro; 

maternação voluntária = a condição da mulher maternal comum; maternação evitada = a condi-

ção da mulher partidária da antimaternidade sadia. 

 

Culturologia: a cultura da função materna; 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 maternação, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

03.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

06.  Barriga-de-aluguel:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

07.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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10.  Maternidade  lacrimogênica:  Maternologia;  Neutro. 

11.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

12.  Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  MATERNAÇÃO  ALCANÇA  ELEVADO 
PATAMAR  DE  SUTILEZA  E  SOFISTICAÇÃO,  QUANTO 

À  MATURIDADE  INTERASSISTENCIAL,  A   PARTIR 
DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE  DO  SER  DESPERTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as próprias retromães? Desejaria 

assistir a alguma retromãe ainda carente? 
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M A T E R N A G E M    I D E A T I V A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maternagem ideativa é o conjunto de atos, posturas, comportamentos, 

condutas, funções, técnicas e responsabilidades da conscin intelectual paciente, zelosa e dedicada 

ao acolhimento e desenvolvimento de sementes ideativas até o nível de amadurecimento, quando 

são concretizadas em obra publicada e seguem vida autônoma de esclarecimento aos demais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo maternagem deriva do idioma Francês, maternage, traduzido do 

idioma Inglês, mothering, “tratar maternalmente”. Surgiu em 1959. O termo ideia procede do idi-

oma Latim, idea, “forma original; imagem; noção; ideia”, e este do idioma  rego, idéa, “aspecto 

exterior; apar ncia; forma; maneira de ser”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Maternação ideativa. 2.  Maternação intelectiva. 3.  Maternagem ges-

conológica. 4.  Maternação mentalsomática. 5.  Maturação cognitiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas maternagem ideativa, maternagem ideativa insufi-

ciente e maternagem ideativa suficiente são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Desleixo mentalsomático. 2.  Sucumbência ao ansiosismo. 3.  Pre-

guiça mental. 4.  Negligência assistencial. 

Estrangeirismologia: o strong profile intelectual; o afinco pelo upgrade cognitivo; o in-

teresse pelo know-how evolutivo; o apreço pela awareness cosmoética; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Comunicologia Tarística. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Maternagem 

demanda tempo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade prolífica; o holopensene da 

criatividade intelectual; os genopensenes; a genopensenidade; os cognopensenes; a cognopenseni-

dade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; a priorização evolutiva aplicada à ocupação do próprio espaço pensênico;  

o desprendimento, a ousadia e flexibilidade intelectual para pensenizar o impensado. 

 

Fatologia: a maternagem ideativa; a fecundidade mentalsomática; a adoção de neover-

pon; a concepção de neoideias; os cuidados para a maturação de neoconceito; as primeiras consi-

derações sobre a neoideia; o trabalho intelectivo para a expansão ideativa; o uso dos recursos 

mentaissomáticos disponíveis; as pesquisas exaustivas; as experimentações técnicas; as pondera-

ções incansáveis; as revisões pacientes; as horas despendidas sobre o tema; o senso de responsa-

bilidade abrangendo as futuras repercussões do neoconceito proposto; a noção dos dividendos 

evolutivos da sementeira intelectual bem feita; a opção pela vida dedicada às gescons cosmoéti-

cas; o tempo pessoal colocado à disposição da reeducação consciencial; o desvelo para contribuir 

com a formação de consciências lúcidas e comprometidas com a evolução geral. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a primazia das gescons compreendida no Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático; o desafio intelectivo da descrição das pararrealidades; a produtividade cosmoéti-

ca propiciando a conexão com a parapreceptoria; a inseminação ideativa pelos amparadores extra-

físicos; a presteza no atendimento à demanda de esclarecimento; a coautoria mãos a paramãos 
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nas obras tarísticas; o acesso mediado à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o preparo do au-

torrevezamento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o si-

nergismo automotivação intelectual–autodisciplina perseverante; o sinergismo raciocinofilia-cri-

ticofilia. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da verpon; o princípio da interas-

sistência; o princípio da quantidade com qualidade; o princípio dos fatos e parafatos orientarem 

as pesquisas; o princípio de toda obra ser de cunho autobiográfico; o princípio da amparabilida-

de inerente aos empreendimentos comoéticos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fundamentando o hábito da dedica-

ção ao confor em respeito às demais consciências. 

Tecnologia: a técnica do selfbrainstorming; a técnica do registro técnico; a técnica do 

cosmograma; a técnica do aquecimento neuronial continuado; a técnica do turno intelectual;  

a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da antimaternidade cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos da maternalidade ideativa na efetividade tarística; os efeitos de-

sinformativos da obra carente de maternagem ideativa; os efeitos da bagagem cognitiva e experi-

encial no tempo de maturação ideativa; os efeitos da saúde holossomática na elaboração intelec-

tual; os efeitos decisivos da intencionalidade do autor na qualidade da obra; os efeitos do duplis-

mo na produtividade evolutiva de cada duplista; os efeitos da vida intelectual ativa no compléxis. 

Neossinapsologia: a rotina intelectual e a formação continuada de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo recepção ideativa–retribuição gesconológica; o ciclo leitura-refle-

xão-escrita; o ciclo de debates úteis; o ciclo sementeira intrafísica–colheita intermissiva; a fun-

ção das megagescons publicadas no ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a exposição de neomundividência; a declaração de neovalores; a consti-

tuição de neoposicionamentos; a exemplificação de neoatitudes; a demonstração de neo-habili-

dades; a propagação de neotécnicas; a proposição de neoexperiências. 

Binomiologia: o binômio labor intelectual–geração de neoideias; o binômio papel-mo-

nitor; o binômio dedicação-competência; o binômio intelectual-operário; o binômio autodesassé-

dio-heterodesassédio; as priorizações intelectuais pautadas no binômio Cronêmica-Proxêmica;  

o binômio tacon-tares; o binômio gescon–antimaternidade cosmoética. 

Interaciologia: a interação maternagem ideativa–saúde intelectual; a interação escritó-

rio pessoal–útero de neoideias; a interação transpiração pesquisística–genialidade intelectual;  

a interação autodidatismo ininterrupto–criatividade mentalsomática; a interação acumulações 

cognitivas–autoconfiança intelectual; a interação faculdades mentais–percepções extrassensori-

ais; a interação cérebro dicionarizado–paracérebro receptivo. 

Crescendologia: o crescendo intelectivo transformando ideia bruta em pérola tarística. 

Trinomiologia: o trinômio bem pensado–bem elaborado–bem executado; o trinômio 

aprofundamento conteudístico–refinamento estilístico–lisura expositiva; o trinômio acumulação 

informacional–saturação intelectiva–expansão mentalsomática; o trinômio energossomaticidade- 

-paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio 

grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade; o autodomínio do trinômio doentio ansie-

dade-impulsividade-precipitação. 

Polinomiologia: o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática– 

–escrita técnica; o polinômio neovertentes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o potencial 

associativo do polinômio dicionário cerebral sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o po-

tencial heurístico do acervo do polinômio Fatuística-Parafatuística-Casuística-Paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo extremo racionalidade paracientífica / emocionalis-

mo subcerebral; o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonismo nutrição 
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informacional / desnutrição cognitiva; o antagonismo pesquisofilia / inapetência intelectual;  

o antagonismo coragem de publicar / originais engavetados; o antagonismo autoria criativa / au-

toria rebarbativa; o antagonismo maternar ideias / ruminar ideias improdutivamente. 

Paradoxologia: o paradoxo do excesso de informação ser capaz de desinformar; o pa-

radoxo texto complexo–leitura fácil; o paradoxo maternagem ideativa longa–taquirritmia mega-

gescônica. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual em prol da tares. 

Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a intelectofilia; a cognofilia; a verponofilia; a comu-

nicofilia; a escriptofilia. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração; o mito da perfeição desconstruído. 

Holotecologia: a lexicoteca; a hemeroteca; a encicloteca; a cognoteca; a mentalsomato-

teca; a teaticoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Proexologia; a Imagisticologia; a Pesqui-

sologia; a Comunicologia; a Taristicologia; a Cosmovisiologia; a Verponologia; a Gesconologia;  

a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin-máquina mentalsomática; a prole mentalsomática. 

 

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 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 tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;  

o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o polímata;  

o pensador independente; o professor; o autor; o produtor de neoconhecimentos; o formador de 

opinião; o agitador intelectual; o progenitor de neoverpons. 

 

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 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 tenepessista; a ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;  

a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a polímata;  

a pensadora independente; a professora; a autora; a produtora de neoconhecimentos; a formadora 

de opinião; a agitadora intelectual; a progenitora de neoverpons. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens polymatha; o Homo sapiens argumentatus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maternagem ideativa insuficiente = a concretização frágil da ideia, de 

modo truncado, inacabado, superficial e / ou confuso, carente de elucidações e propensa à ma-

lentendidos, portanto, dependente do autor; maternagem ideativa suficiente = a concretização 

segura da ideia, de modo detalhista, exaustivo, cosmovisiológico e claro, maturada e elucidativa, 

portanto, independente do autor. 
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Culturologia: a cultura da frutuosidade intelectual cosmoética; a cultura da Prioro-

logia Mentalsomática; a cultura da Parapercepciologia Intelectual. 

 

Etapas. Eis, em ordem lógica, 3 etapas do ciclo da maternagem ideativa: 

1.  Elaboração conteudística: o tempo de elaboração intelectiva; o aprofundamento te-

mático; as abordagens multifacetadas; as pesquisas, experimentações e reflexões; as consultas às 

fontes cognitivas; as análises e as sínteses; a estruturação lógica dos conceitos; a composição de 

concepção teática, consistente, coerente, coesa, concisa, cognoscível e cosmovisiológica. 

2.  Louçania estilística: o tempo do aprimoramento formal; a estética textual; o corte 

das gorduras cognitivas; a correção de ambiguidades; a substituição de vocábulos repetidos e / ou 

inadequados; o encaixe vocabular exato; a composição de texto esmerado, enxuto, preciso, fluen-

te, elegante, explicitativo e didático. 

3.  Didática expositiva: o tempo de preparo e consecução da divulgação; o inventário de 

ganchos didáticos; as estratégias de disseminação do esclarecimento; as palavras e as frases cha-

mativas; a instigação da curiosidade útil; as palestras e as entrevistas; a composição de defesa ar-

gumentativa clara, substancial, abrangente, transparente, verbaciológica, eficaz e tarística. 

 

Repertório. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 tarefas da maternagem ideativa: 

01.  Aculturação: a adaptação da neoideia transcendente, através de analogias, metáfo-

ras e associações ideativas, capaz de torná-la compreensível na cultura vigente. 

02.  Alimentação: a nutrição da neoideia com dados advindos de pesquisas, reflexões  

e experimentações, capaz de fortificá-la para a sustentação argumentativa. 

03.  Autonomização: a explicitação clara da neoideia, capaz de liberá-la a seguir o desti-

no de esclarecimento independente da presença do autor. 

04.  Educação: a aplicação de metodologia na construção cognitiva derivada da neo-

ideia, capaz de mantê-la em curso crescente retilíneo, racional e cosmoético. 

05.  Fertilização: a extensão cosmovisiológica do enfoque à neoideia, capaz de torná-la 

progenitora de filhotes neoideativos em outros mentaissomas. 

06.  Gestação: a preparação holossomática para o acolhimento paracerebral da neoideia 

de ponta inspirada, capaz de materializá-la em palavras através do próprio labor cerebral. 

07.  Integração: a inserção coerente e coesa da neoideia em corpus ideológico, capaz de 

conduzi-la a colaborar para o progresso de Neociência. 

08.  Nomeação: a definição criteriosa e ponderada do título para a neoideia, capaz de 

melhor exprimi-la e fixá-la cognitivamente nos interlocutores. 

09.  Proteção: a criação e sustentação de holopensene harmonizado para o desenvol-

vimento da neoideia, capaz de evitar polui-la com auto e heterointerferências patológicas. 

10.  Socialização: a apresentação e debate público da neoideia, capaz de divulgá-la e en-

riquecê-la através das complementações e refutações pertinentes. 

11.  Vinculação: a conexão legal, afetiva e intelectual do autor à neoideia gestada, capaz 

de referenciá-la e contextualizá-la a partir do próprio acervo vivencial. 

12.  Vitalização: a impregnação vigorosa da neoideia com o padrão energético teático  

e verbaciológico, capaz de levá-la a motivar o interloculor à reflexão e / ou à experimentação. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 posturas recomendáveis ao 

agente da maternagem ideativa: 

1.  Dedicação: a disposição para realizar pacientemente as tarefas necessárias à qualifi-

cação conformática e, assim, obrar sem restrições ao tempo e esforços exigidos para tal. 

2.  Desapego: o abertismo para aceitar as derivações ideativas inusitadas e, assim, reci-

clar as autoconvicções tornadas agora anacrônicas. 

3.  Prontidão: a disponibilidade intelectual para identificar e registrar prontamente as di-

cas amparadoras de conscins e consciexes e, assim, aproveitá-las em posteriores elucubrações. 

4.  Responsabilidade: o comprometimento com a excelência do resultado esclarecedor 

incumbido a si e, assim, honrar o investimento da parapreceptoria. 
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5.  Tranquilidade: o acatamento do tempo de assentamento dos conceitos e, assim, 

atender a duração requerida para a maturação acertada da gestação 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 maternagem ideativa, indicados para a expansão das 

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

07.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Gestação  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

11.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

12.  Maternação:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

14.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

 

A  MATERNAGEM  IDEATIVA  BEM  SUCEDIDA  TRAZ  ALTO  

NÍVEL  DE  AUTORREALIZAÇÃO  À  CONSCIN,  SATISFEITA  

COM  O  LEGADO  INTELECTUAL  DEIXADO  À  HUMANIDADE  

EM  PROL  DA  REEDUCAÇÃO  COSMOÉTICA  DE  TODOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia eficazmente a maternagem ideativa? 

Você considera satisfatória a qualidade, a extensão e a profundidade da produção gesconológica 

pessoal até o momento? 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maternagem racional é a técnica aplicada pela conscin-mãe na educação 

dos filhos, fundamentada na utilização de discernimento, racionalidade, ponderação, esclareci-

mento, acompanhamento, afetividade e Cosmoética, propiciando ambiente adequado à expressão 

da autoconsciencialidade ínsita, à recuperação de cons e à antecipação do amadurecimento da 

neoconscin. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo maternagem deriva do idioma Francês, maternage, traduzido do 

idioma Inglês, mothering, “tratar maternalmente”. A palavra maternal surgiu no Século XV.  

O vocábulo racional procede do idioma Latim, rationalis, “contável; calculável; racional; dotado 

de razão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; projeto; método; raci-

oc nio; doutrina; razão determinante”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Maternagem esclarecedora. 2.  Maternagem discernidora. 3.  Mater-

nagem assertiva. 4.  Maternagem diferenciada. 5.  Maternagem assistencial. 

Neologia. As duas expressões compostas maternagem racional primária e maternagem 

racional avançada são neologismos técnicos da Maternologia. 

Antonimologia: 1.  Maternagem subcerebral. 2.  Maternagem emocional. 3.  Materna-

gem obnubiladora. 4.  Maternagem irracional. 5.  Antimaternagem. 

Estrangeirismologia: a working mother; a assistência materna full time; o upgrade evo-

lutivo da neoconscin. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à educação dos filhos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os maternopensenes; a maternopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenida-

de; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopensênica na labuta diária com os fi-

lhos; o holopensene fraterno da mãe ajudando a serenizar o holopensene maturescente dos filhos. 

 

Fatologia: a maternagem racional; a maternagem encarada como empreendimento; a lei-

tura de obras relacionadas ao tema; o isolamento momentâneo necessário à maternagem; o em-

burrecimento feminino na gestação humana; o lento recobrar da memória pós-parto; os limites 

educativos coerentes a serem estabelecidos; a paciência essencial na criação dos filhos; o ônus do 

não; a escolha da melhor forma de lidar com a birra da criança; a carga diária de dedicação; a ho-

ra de passar à criança a responsabilidade pelo autodidatismo; o apoio à criança junto à escola;  

a responsabilidade de fazer primeiro as obrigações escolares e depois obter o lazer; o constante 

acompanhamento dos desempenhos; a orientação para divergir das ideias e não dos professores;  

a orientação enfática para não desrespeitar os professores em sala de aula; o respeito aos mais 

velhos; a educação financeira; a orientação para gastos racionais; o estímulo permanente para fa-

zer o próprio pé-de-meia; o cuidado com a alimentação desde a mais tenra idade; a flexibilidade 

racional dos pais; o acato das argumentações lógicas dos jovens; o corte das amizades geradoras 

de más influências; a dificuldade de estipular horários para a Internet; o computador-vilão quando 

não administrado pelos pais; os jogos virtuais viciantes; as redes sociais MSN, Facebook e Orkut, 

geradoras de fofocas e conflitos; a falta de interação saudável da família causada pelo isolamento 

ante as telinhas; a demonstração constante dos efeitos deletérios da adicção; o livre arbítrio do 

adolescente escolher o próprio método de conduzir os estudos; a demonstração permanente de 
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carinho por parte dos pais; a importância da criança se sentir amada; a amizade entre pais e filhos; 

o ato de ensinar a ter discernimento; a instalação do holopensene doméstico da cultura geral;  

a certeza íntima de haver feito todos os esforços para a melhor criação; o fato de a maternagem 

racional não representar futuro garantido para o filho. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodesassédio 

permanente da mãe; a aplicação do arco voltaico craniochacral na criança em várias situações;  

a exteriorização de energias sadias na administração de conflitos com a criança; a entrada dos 

assédios pelo lado mais fraco em energias inundando o holopensene doméstico; o estímulo para  

a criança movimentar as próprias energias; a tenepes ajudando a amenizar a conturbação; o bom 

humor desassediante; os paravínculos entre a conscin-mulher e a consciex ressomante; a telepatia 

recorrente entre mãe e filho(a). 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo amor materno–amizade raríssima; o sinergismo laço bi-

ológico–laço multiexistencial; o sinergismo afetividade-racionalidade. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) dos pais; o princípio da in-

terdependência entre mãe e filho(a); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio 

da descrença (PD) constatado pelo laissez-faire. 

Codigologia: o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o estabelecimento de códigos sutis de comunica-

ção entre mãe e filho(a). 

Tecnologia: a técnica do morde-assopra; a técnica de substituir o presente fugaz pelo li-

vro perene; a técnica de estudar para ensinar; a técnica de esperar a idade certa para realizar 

determinadas abordagens; a técnica de receber petardos e devolver esclarecimentos; a técnica 

da resignação ante o imutável no momento evolutivo da criança; a técnica da autatualização per-

manente ante a mudança acelerada das gerações; a técnica de manter-se firme ante decisão as-

sertiva tomada e exposta. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da imobilidade 

física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório cons-

cienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocar-

mologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Co-

légio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisí-

vel da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito impactante das palavras da mãe; o efeito das ações da mãe-espe-

lho; o efeito tardio dos ensinamentos diários; o efeito da sublucidez temporária da condição da 

maternidade; o efeito visível da maternagem racional no aumento do discernimento dos filhos;  

o efeito rebote da repressão; os efeitos da disponibilidade afetiva materna na saúde emocional 

do neonato. 

Neossinapsologia: a construção de neossinapses relacionadas à maternagem. 

Ciclologia: o ciclo do envelhecimento tornando a mãe, filha e a filha, mãe; o ciclo pro-

gramação extrafísica da ressoma–proéxis intrafísica–neoperspectiva extrafísica. 

Enumerologia: a evitação da ditadura doméstica; a evitação da permissividade; a evita-

ção das respostas negativas sem explicações; a evitação de mentiras; a evitação do seguimento de 

padrões sociais; a evitação de maus exemplos; a evitação da falta de afeto. 

Binomiologia: o binômio plantar hoje–colher amanhã; o binômio pai-mãe essencial ao 

equilíbrio da criança; o binômio ausência de castigo–presença de esclarecimento; o binômio assi-

milar reivindicação–exteriorizar compreensão; o binômio valorização da maternidade–autovalo-
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rização; o binômio quebra de confiança–perda de privilégio; o binômio amadurecimento biológi-

co–discernimento comportamental. 

Interaciologia: a interação mãe-filho(a) proporcionando o amadurecimento de ambos. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo gessom-gescon; o crescendo idade cronológica– 

–idade mental; o crescendo orientação racional–favorecimento de escolhas acertadas. 

Trinomiologia: o trinômio falta de perfil maternal–reciclagem do traço–resultado com-

pensador; o trinômio ouvir-compreender-assistir; o trinômio motivador autorganização–discipli-

na–desempenho satisfatório; o trinômio apresentação de neoideia–debate caloroso–consenso;  

o trinômio suporte financeiro–babá de weekend–liberação para investimentos evolutivos. 

Polinomiologia: o polinômio dedicação-paciência-afeto-perdão. 

Antagonismologia: o antagonismo abandono / assistência ininterrupta; o antagonismo 

apedeutismo materno / discernimento nas abordagens; o antagonismo imposição de ideias / rea-

valiação da metodologia de criação; o antagonismo mãe camufladora dos problemas proeminen-

tes / mãe lúcida quanto à realidade consciencial do filho(a); o antagonismo abordagens paliati-

vas / abordagens eficazes; o antagonismo leniência / firmeza; o antagonismo liberdade / vigi-

lância. 

Paradoxologia: o paradoxo de irmãos criados iguais apresentarem resultados diferen-

tes; o paradoxo do afeto incondicional da mãe exigir maior rigor na educação dos filhos; o para-

doxo da relação complicada mãe-filho(a) poder promover acerto grupocármico. 

Legislogia: a lei do maior esforço diário aplicado na educação dos filhos. 

Filiologia: a leiturofilia; a debatofilia; a pesquisofilia; a logicofilia; a discernimentofilia; 

a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a maternagem racional eliminando a síndrome do ninho vazio; o descar-

te da síndrome da depressão pós-parto. 

Maniologia: o combate à mania do consumismo juvenil; a evitação da mania de acober-

tar as rebeldias exacerbadas dos filhos; a cura da mania da compensação; o tratamento da mania 

da automutilação entre os adolescentes; a vigilância à mitomania; o esclarecimento quanto à to-

xicomania; o corte da doromania materna. 

Mitologia: o mito do limite estabelecido–futuro garantido; o mito da mãe perfeita. 

Holotecologia: a assistencioteca; a somatoteca; a ressomatoteca; a prioroteca; a cog-

noteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Maternologia; a Ginossomatologia; a Ressomatologia; a Seriexo-

logia; a Reeducaciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Cosmo-

eticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; as cobaias evolutivas mútuas; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pai; o avô; o filho; o amparador intrafísico; o catalizador proexológi-

co; o agente retrocognitor; o filho intermissivista; o atacadista consciencial; o compassageiro evo-

lutivo; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o epicon lúcido; o reciclante existencial; 

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o exempla-

rista; o escritor; o intelectual; o tenepessista; o projetor consciente; o parapercepciologista; o pré- 

-serenão vulgar; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obras; o homem de ação. 

 

Femininologia: a mãe; a avó; a filha; a amparadora intrafísica; a catalizadora proexoló-

gica; a agente retrocognitora; a filha intermissivista; a atacadista consciencial; a compassageira 

evolutiva; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a epicon lúcida; a reciclante existenci-

al; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a exem-

plarista; a escritora; a intelectual; a tenepessista; a projetora consciente; a parapercepciologista;  
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a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obras; a mulher de  

ação. 

Hominologia: o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens maternus; o Homo sapiens gruppa-

lis; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens semperaprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maternagem racional primária = a condição de a mãe promover assistên-

cia qualificada ao filho(a) limitada à realidade intrafísica; maternagem racional avançada  

= a condição de a mãe promover assistência qualificada ao filho(a), estando lúcida quanto à reali-

dade multidimensional e multiexistencial. 

 

Culturologia: a cultura de não deixar para a escola toda a responsabilidade pela edu-

cação dos filhos; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura do Universalismo; a cultura da Cos-

moeticologia. 

 

Estímulos. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de 

estímulos maternos ao abertismo consciencial e ao autodiscernimento da neoconscin: 

01.  Autorresponsabilidade: explicar o quanto de autorganização e autesforços são ne-

cessários aplicar nesta existência, adaptando as casuísticas à idade da criança. 

02.  Autossustento: ser incansável no esclarecimento da necessidade da obtenção do 

próprio pé-de-meia, questão difícil de ser entendida, quando há facilidades e fartura na vida da 

neoconscin. 

03.  Domínio energético: apresentar os benefícios advindos do trabalho com as próprias 

energias, demonstrando técnicas para chegar ao estado vibracional. 

04.  Educação: ensinar, pela autexemplificação, educação e cordialidade com todas as 

pessoas. 

05.  Estudo: mostrar os ganhos evolutivos provenientes do investimento no estudo. 

06.  Higienização: ensinar técnicas para manter a higienização holopensênica dos 

ambientes da casa, desde o quarto de dormir até o local das produções intelectuais. 

07.  Leitura: incentivar a leitura iniciando pelos livros de plástico usados na hora do ba-

nho até a criança se interessar pela formação da própria biblioteca. 

08.  Neossinapses: manter plantão assistencial à criança, gerando oportunidades de es-

clarecimentos e formação de neossinapses cosmoéticas. 

09.  Poliglotismo: favorecer o aprendizado de línguas estrangeiras, de modo natural  

e corriqueiro, desde os primeiros anos de vida da criança. 

10.  Tares: explicar a importância de saber calar no momento certo, permitindo a auscul-

ta do outro e o consequente processo da interassistência. 

 

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 maternagem racional, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

06.  Barriga-de-aluguel:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

07.  Currículo  parental:  Cuidadologia;  Neutro. 
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08.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

10.  Maternação:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Maternidade  lacrimogênica:  Maternologia;  Neutro. 

13.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

EXERCER  A  MATERNAGEM  RACIONAL  REPRESENTA  DE-
DICAÇÃO  CONSTANTE  DE,  NO  MÍNIMO,  20  ANOS,  COM  

PRÁTICAS  FRATERNAS  E  ESCLARECEDORAS  VISANDO  

OPORTUNIZAR  EXISTÊNCIA  COSMOÉTICA  À  NEOCONSCIN. 
 

Questionologia. Você, leitora, na condição de mãe, sente-se motivada a agir racional-

mente na criação dos próprios filhos, com a clara intenção de torná-los consciências autodiscerni-

doras? O quanto de esforço está disposta a aplicar nessa empreitada evolutiva? 
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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 76 a 86. 

 

L. G. 
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M A T E R N I D A D E    A M A U R Ó T I C A  
( A N T I M A T E R N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maternidade amaurótica é a condição de a conscin ginossomática repro-

dutora mergulhar em holopensene emocional, obnubilada pelo processo afetivo instintual da fê-

mea humana, cultural e socialmente glamourizado, sob a pressão insuspeitada de laços evolutivos 

grupocármicos imperativos e / ou interprisionais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo maternidade deriva do idioma Latim Medieval, maternitas, “quali-

dade de mãe”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo amaurose tem origem no idioma Grego, amaú-

rösis, “obscurecimento; enfraquecimento da visão; cegueira total ou parcial, especialmente aquela 

que não apresenta alteração ou lesão grosseira dos olhos, resultante de doenças da retina ou do 

nervo  ptico”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Maternidade patológica. 2.  Maternagem obnubilada. 3.  Maternação 

inconsciente. 4.  Maternidade subcerebral. 5.  Maternalismo sonambúlico. 

Neologia. As 3 expressões compostas maternidade amaurótica, maternidade amaurótica 

temporária e maternidade amaurótica crônica são neologismos técnicos da Antimaternologia. 

Antonimologia: 1.  Maternidade autolúcida. 2.  Maternagem autocosmoética. 3.  Mater-

nidade autocrítica. 4.  Maternação mentalsomática. 5.  Maternalismo gesconográfico. 6.  Antima-

ternidade cosmoética. 

Estrangeirismologia: a hipocrisia social no status de sacralização da maternidade; a fi-

gura romântica e permissiva da grandma sem autodiscernimento, deseducando netos; o falso gla-

mour da maternagem; a importância da opção criada pelo movimento childfree; a mãe infantiliza-

da, eterna criança sans souci. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade. 

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mãe, pri-

meira preceptora. A ressoma soma. Afeição facilita tudo. Maternidade: megaoportunidade inte-

rassistencial. Teática: educadora maior. Há maternagens assediadoras. Há antimaternalismos 

patológicos. Progenitura: exemplificação clara. Maternagem amaurótica escraviza. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente à temática: – A natureza humana não 

falha. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o co-

ração (Henrique Maximiliano Coelho Neto, 1864–1934). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Antimaternidade. Dentre as neoverpons conscienciológicas mais perseguidas pelos 

patrulheiros ideológicos, na área dos tradicionalismos pré-humanos, destaca-se a antimaternida-

de cosmoética”. 

2.  “ aternagem. Na maternagem é comum a consciência ex-algoz dar à luz à ex-ví-

tima”. 

3.  “ aternidade. Há legiões de mulheres que ainda se envolvem excessivamente com  

a maternagem, desviando-se de suas habilidades, talentos e megatrafores na área mais evoluída do 

mentalsoma e da Autodiscernimentologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maternagem egoica; a autopensenidade de aco-

lhimento maternal paradireitológico; a autopensenização maternal da interassistência; o materpen-

sene materno intelectual; a materpensenidade sadia; os maternopensenes; a maternopensenidade; 
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os patopensenes; a patopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a maternação autopensê-

nica gesconográfica altruísta; o neopensene da antimaternidade autolúcida. 

 

Fatologia: a maternidade amaurótica; os tratamentos milionários antifisiológicos pró- 

-fertilidade; as demandas fisiológicas da gestação detonando o soma feminino; a gestação mani-

puladora “salva casamento”; o calculismo e arrivismo de mulheres fazendo da gravidez megain-

vestimento econômico-financeiro para garantir o futuro; a culpa multimilenar inculcada na fêmea 

humana pelas religiões e culturas machistas dominantes; a pseudossacralidade materna; a gesta-

ção emburrecedora; a mãe na condição de mala hospedeira para o feto; o endeusamento poético 

da maternidade, prêmio de consolação e disfarce da opressão social; o mercantilismo despudora-

do explorando emoções no Dia das Mães; os impedimentos socioculturais à desenvoltura e liber-

dade profissional feminina devido à falta de suporte à maternidade; a falta de proteção efetiva  

à mulher e filhos (creches públicas); a desigualdade de gênero incentivando atitudes trabalhistas 

sexistas; os estigmas impostos à mãe solteira; a cobrança social generalizada quanto ao desempe-

nho perfeito da mulher-mãe; a incompreensão da maioria masculina pelo papel materno; a irres-

ponsabilidade e ausência de qualidade paternal; as consequências afetivas, emocionais e psicoló-

gicas desastrosas da falta de amorosidade parental; a violência doméstica generalizada e impune; 

os órfãos afetivos de pais vivos; a ausência de educação para a maternidade consciente; a chegada 

da recém conscin-bebê provocando recins familiares; a condição da criança sendo agente reconci-

liatório; os problemas do neonato quando considerado extensão do ego materno; a condição das 

crianças desprotegidas; a orfandade, ora desestruturando, ora amadurecendo precocemente a neo-

conscin; o processo obscuro da febre puerperal promovendo depressões agudas e infanticídios im-

pactantes; a insegurança dos filhos fazendo a cessão integral dos direitos patrimoniais da própria 

vida às instituições, adultos, pais e / ou autoridades; as consequências pessoais e sociais negativas 

de filhos superprotegidos; a frustração materna transferencial forçando escolhas espúrias dos fi-

lhos; o perfil de filhos tratados ao modo de “eternas crianças”; as carências da maternidade subli-

madas pela adoção de pets tratados igual a filhos; a condição do filho posto no papel de marido 

substituto, estepe afetivo suprindo carências maternas; as implicações maternas pregressas no 

processo de homossexualismo dos filhos; a virada evolutiva promovendo a autorreciclogenia de 

erros recorrentes; a dileção materna inescondível pelo filho considerado especial e perfeito, cria-

dora de graves problemas conjugais e interfraternos; a prevenção da gravidez adolescente; as res-

ponsabilidades reeducacionais da mãe solteira; o caos da família nuclear equilibrado a partir da 

chegada da conscin-criança, ex-consciex assediadora; a maternagem autocrítica e heterocrítica hi-

perlúcida; o estágio evolutivo da libertação decretando o fim da Era da Maternação Biológica pa-

ra  conscins ginossomáticas autolúcidas; o protagonismo materno na reestruturação da família nu-

clear; o maternalismo profícuo gesconográfico da conscin autora conscienciológica preceptorando 

neoautores; a complexidade dos casais incompletos nas interrelações parentais; as amizades rarís-

simas, difíceis nas relações parentais devido à falta de isenção afetiva dos envolvidos; os filhos 

recebidos e educados na condição de consciências com autobiografias semiescritas; o realismo 

cosmoético da consciex autoconsciente ressomando para acabar de criar pais imaturos; a educa-

ção pelo exemplo materno silencioso ostensivo; a maternagem gesconográfica autolúcida; a anti-

maternidade livre de pressões, autoculpas e autovitimizações. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na sondagem da 

neoconscin ressomante pela gestante autolúcida; a sinalética energoparapsíquica maternal; a anti-

maternagem autolúcida cosmoética recuperadora de megacons intermissivos; a complexa e sofis-

ticada maternação parapsíquica; o investimento na autoprole mentalsomática através da Parapeda-

gogiologia tarística; a rara e difícil autotransafetividade materna; a gravidez na condição de gan-

cho às autorretrocognições sadias; a triste conexão da comunex baratrosférica com a ressoma de 

consréus em lares desestruturados, futuras internas da Fundação Casa; a infiltração parapsíquica 

cosmoética da mãe autolúcida inoculada na família humana disfuncional; a importância da esco-

lha materna pela neoconscin intermissivista para realização da autoproéxis; o desconhecimento 
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das implicações paragenéticas na gravidez de risco; a gestação considerada a interfusão holosso-

mática mais estreita possível interconscins; a parafiliação entre amparadores e amparados; os vín-

culos multimilenares nos bastidores da filiação humana; os parafenômenos e extrapolacionismos 

desencadeados pelo estado alterado de consciência da gravidez; a aplicação da inteligência evo-

lutiva (IE) máxima ao escolher a autorreeducação exemplarista tarística voltada à reeducação de 

filhos alheios, sem autocomprometimentos cármicos e paragenéticos; a força presencial da mãe 

ectoplasta acelerando o desenvolvimento incomum do neonato pelo aleitamento; a mãe assistente 

autolúcida da prole humana e extrafísica; a projetabilidade lúcida materna revelando a identidade 

da neoconscin; a força das reurbexes fazendo a triagem da população mundial (Transmigra-

ciologia); o paracérebro na condição de incubadora mentalsomática; o débito filial com a mãe,  

a ser quitado em vida próxima pela oportunidade da ressoma; a empatia multividas entre mãe-filho 

facilitadora de auto, mini e maxiproéxis exitosas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autexemplo-reeducação; o sinergismo maternagem auto-

crítica–hetereducação crítica; o sinergismo maternagem-paternagem; o sinergismo patológico 

educação retrógrada–doutrinação; o sinergismo inseparabilidade grupocármica–recin profiláti-

ca; o sinergismo recin-recéxis. 

Principiologia: o princípio da complementariedade; o princípio da empatia; o princípio 

da dignidade; os princípios da hereditariedade; o princípio da Paragenética; o princípio diretor 

da consciência; o princípio biológico da perpetuação da espécie. 

Codigologia: o código paragenético (paraDNA); a importância do código pessoal de 

Cosmoética (CPC) da mãe na educação dos filhos; o código grupal de Cosmoética (CGC); os có-

digos interconscienciais; o código paraprocedencial. 

Teoriologia: a teoria da autotransafetividade; a teoria do livre arbítrio evolutivo; a teo-

ria do determinismo evolutivo; a teoria da antimaternidade; a teoria da interprisão grupocármi-

ca; a teoria da seriéxis; a teoria da proéxis; a teoria da autoimperturbabilidade. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da recin; a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autoimperturbabilidade; a técnica da desperticidade; 

a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;  

o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Pa-

raeducação; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; as pesquisas da Antima-

ternologia a partir do labcon pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Holomnemoni-

cologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colé-

gio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível 

da Reeducaciologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses antimaternas; as neossinapses autoparapedagógicas 

da antimaternagem; as paraneossinapses intermissivas; as neossinapses maternais autolúcidas; 

as neossinapses paramaternais; as neossinapses da maternagem parapsíquica. 

Ciclologia: o ciclo gestacional humano; o ciclo ressomático; o ciclo dessomático; o ci-

clo existencial infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo setenal das faixas etárias; 

o ciclo gestacional; o ciclo disfuncional distúrbio-pertúrbio. 

Binomiologia: o binômio pai-mãe; o binômio atores-atrizes; o binômio temores-tremo-

res; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio custo-benefício; o binômio renova-

ção-inovação; o binômio transtorno temporário–benefício permantente. 

Interaciologia: a interação conceito anacrônico–postura antiquada; a interação Etolo-

gia-Evoluciologia; a interação autoconscientização do melhor–neoposicionamento; a interação 

ideias inatas intermissivas–neoautoconscientização; a interação vontade-intencionalidade; a in-

teração tradição-repetição; a interação pioneirismo-inovação. 
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Crescendologia: o crescendo maternidade-antimaternidade; o crescendo imparcialida-

de-autodiscernimento; o crescendo autocrítica-heterocrítica; o crescendo verponológico mater-

nação cerebral–maternação paracerebral; o crescendo mãe–pré-mãe; o crescendo sobrepaira-

mento-imperturbabilidade; o crescendo tacon-tares; o crescendo varejismo-atacadismo. 

Trinomiologia: o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio deficiência-fragi-

lidade-necessidade; o trinômio obviedade-banalidade-mediocridade; o trinômio esforço-supera-

ção-satisfação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio recéxis-invéxis-recin; o tri-

nômio ousadia-desassombro-abertismo. 

Polinomiologia: o polinômio apatia-simpatia-antipatia-empatia; o polinômio autedu-

cação-autorreeducação-hetereducação-heterorreeducação; o polinômio dedicação-abnegação- 

-diligência-cuidado; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinômio ex-

plicar-exemplificar-esclarecer-fazer; o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-

-acompanhamento; o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo maternose amaurótica / antimaternidade autolúcida; 

o antagonismo chantagem emocional / reprimenda; o antagonismo possessividade / aconchego;  

o antagonismo gravidez indesejada / maternidade planejada; o antagonismo acumpliciamento  

/ lealdade; o antagonismo ingratidão filial / gratidão filial; o antagonismo transmigração plane-

tária / ressocialização possível. 

Paradoxologia: o paradoxo da mãe assassina; o paradoxo da gestante-bomba; o para-

doxo de a autotransafetividade poder nascer do sentimento maternal universalista pela Humani-

dade e Para-Humanidade; o paradoxo de o processo interassistencial fraterno, passar pelo ma-

ternal e paternal; o paradoxo da mãe-avó criado pela barriga de aluguel consanguínea; os para-

doxos culturais; o paradoxo de o arroubo afetivo cosmoético da maternagem autolúcida poder 

levar à expansão de consciência. 

Politicologia: o matriarcado; o patriarcado; o paradireito; a antidiscernimentocracia da 

Socin patológica; a democracia direta. 

Legislogia: as leis de proteção materno-infantil; as leis de assistência à mulher; a lei de 

proteção à gestante; a lei Maria da Penha; as paraleis justas e cosmoéticas do Cosmos; as leis 

cármicas evolutivas da Cosmoética; a lei 8.069 de 13 de julho de 1990 dispondo sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA); a ausência de leis sanitárias para descriminalizar o aborto 

salutar, em casos específicos; a gravidez originada de estupro, compreensível somente pelas leis 

grupocármicas. 

Filiologia: a maternofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a maternofobia criada pelo medo da perda da empregabilidade; a fobia à an-

timaternidade vivenciada por mulheres sentindo-se incompletas, sem dar a luz; a intelectofobia. 

Sindromologia: a síndrome da alienação parental; a síndrome da gravidez psicológica 

(pseudociese); a síndrome da autorresponsabilidade deslocada; a síndrome do infantilismo adul-

to (neotenia). 

Maniologia: a mania da gestação a qualquer preço. 

Mitologia: o mito da mãe perfeita; o mito da santificação materna; o mito da autorrea-

lização feminina completa apenas pela maternidade; o mito do amor materno incondicional;  

o mito da afeição parental isométrica pela prole. 

Holotecologia: a ginoteca; a somatoteca; a ressomatoteca; a proexoteca; a assistenciote-

ca; a parapsiquicoteca; a maturoteca; a invexoteca; a culturoteca; a antropoteca; a evolucioteca;  

a socioteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Antimaternologia; a Autoincoerenciologia; a Ginossomatologia; 

a Maternologia; a Mesmexologia; a Egologia; a Grupocarmologia; a Marasmologia; a Autotransa-

fetivologia; a Parapedagogiologia; a Taristicologia; a Mentalsomatologia; a Megagesconologia;  

a Policarmologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o animal humano; a cria animal; o ser humanoide; a conscin preconceituo-

sa; a conscin-mãe parapedagoga; a conscin lúcida; a consciência evolutivamente antimaterna;  

a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pai exemplar; o filho modelo; o filho arrimo de família; o agente de 

mudanças; o agente retrocognitor; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o cognopolita; o in-

termissivista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o compassageiro evolutivo; o comunicólo-

go; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o completista; 

o conscienciólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o volun-

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

 

Femininologia: a mãe exemplar; a filha modelo; a filha arrimo de família; a agente de 

mudanças; a agente retrocognitora; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a cognopolita;  

a intermissivista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a compassageira evolutiva; a comuni-

cóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a comple-

tista; a consciencióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epi-

con lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens antimaternus; o Homo sapiens incohaerens; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens 

inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens materlacrimogenicus; o Homo sapiens 

infantilis; o Homo sapiens possessivus; o Homo sapiens agenerator; o Homo sapiens subcere-

bralis; o Homo sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maternidade amaurótica temporária = o período maternal obnubilado vi-

venciado pela genitora no primeiro ano de vida de neoconscins filhas; maternidade amaurótica 

crônica = o período maternal obnubilado vivenciado pela genitora, prolongado à autocondição de 

avó de neoconscins. 

 

Culturologia: a cultura matriarcal; a cultura patriarcal; a cultura religiosa ancestral 

associando as figuras materna e paterna aos deuses; a cultura antimaternológica; a cultura da 

autonomia desde a mais tenra idade; a falta de cultura seriexológica comprometendo as 

interrelações 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 maternidade amaurótica, indicados para a expansão das 

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

01.  Adoção  legal:  Grupocarmologia;  Neutro. 

02.  Agênere:  Ageneticologia;  Neutro. 

03.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 
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04.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autossuperação  da  orfandade:  Autossuperaciologia;  Neutro. 

06.  Barriga-de-aluguel:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

07.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Currículo  parental:  Cuidadologia;  Neutro. 

09.  Maternação:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Maternagem  ideativa:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11.  Maternagem  racional:  Maternologia;  Neutro. 

12.  Maternidade  lacrimogênica:  Maternologia;  Neutro. 

13.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Pré-mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  parafiliação:  Amparologia;  Neutro. 

 

PARA  AS  INTERMISSIVISTAS  GINOSSOMÁTICAS  AUTOLÚ-
CIDAS,  A  LIVRE  OPÇÃO  PELA  ANTIMATERNIDADE  SADIA  

PODE  ALIVIAR  PRESSÕES  SOCIAIS,  CONFERINDO  AUTOI-
MUNIDADE  ANTIMIMÉTICA  À  MATERNIDADE  AMAURÓTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta autoconvicções sobre a antimaternida-

de? Reconhece aptidão pessoal para enfrentar o holopensene da maternagem ginossomática soci-

almente imposta? Já refletiu sobre a possibilidade da mudança de gênero em vida próxima impos-

sibilitando a maternagem? 
 

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; 

páginas 75 a 91 e 443. 
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 379, 516, 

669, 878, 879, 1.058 e 1.059. 

3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 

megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 

28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.022 a 1.024. 
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M A T E R N I D A D E    L A C R I M O G Ê N I C A  
( MA T E R N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maternidade lacrimogênica é o estado, qualidade ou condição da mu-

lher-mãe chorosa com a perda do filho ou filha, dessomado em tenra idade, mantendo tal estado 

através de longo período, não raro décadas, lastimando a situação, às vezes de modo egoístico  

e até já tendo dado à luz outros filhos, depois do fato considerado trágico, dentre os quais o filho 

“aparentemente perdido”. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo maternidade deriva do idioma Latim Medieval, maternitas, “quali-

dade de mãe”. Surgiu no Século XVI. O primeiro elemento de composição lacrim procede tam-

bém do idioma Latim, lacrima ou lacruma, “lágrima”. O vocábulo lágrima apareceu no Século 

XIII. O segundo elemento de composição gênico é conexo com genia, e este derivado do idioma 

Grego, génos, “raça; tronco; fam lia; origem; descend ncia”. A palavra lacrimogêneo apareceu 

em 1958. 

Sinonimologia: 1.  Maternidade lacrimogênea. 2.  Maternidade chorosa. 3.  Ginossomá-

tica lacrimogênica. 4.  Egocentrismo lacrimogênico. 5.  Síndrome do ninho vazio. 

Neologia. As 3 expressões compostas maternidade lacrimogênica, maternidade lacrimo-

gênica curta e maternidade lacrimogênica prolongada são neologismos técnicos da Materno-

logia. 

Antonimologia: 1.  Maternidade evolutiva. 2.  Maternidade cosmoética. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à fisiologia da maternidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maternidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a maternidade lacrimogênica; a maternidade subcerebral; o amor maternal;  

o aconchego maternal; o instinto subumano; a maternagem; a lactância; a amamentação natural;  

a criação da prole; os serviços da maternidade; o conforto do lar; o cochego do ninho; a carência 

afetiva; o exclusivismo afetivo; o egocentrismo adulto; a Egologia; a dolorosa perda do filho;  

o grande trauma; as reações da mãe frente à perda do filho; o luto patológico na maternidade;  

a impotência materna para evitar a dessoma do filho; a sensação de fracasso da maternidade; a au-

toculpa na maternidade; a mãe enlutada; a mãe órfã de filhos; o fato do filho dever ir antes dos 

pais; as vidas partidas; a cicatriz indelével; a maternidade consciencialmente patológica; a arru-

mação e conservação do quarto do filho já dessomado; o período de gestação; a cultura da cesa-

riana paroxística; as patologias pós-parto; a moda da maternidade; o culto à maternidade; a mu-

lher reprodutora; a vanglória da maternidade; a maternidade cosmoética; a ignorância quanto aos 

mecanismos da Ressomatologia; o desconhecimento da Tanatologia; o calculismo cosmoético;  

a doação de órgãos do filho; o ato de aprender a dizer adeus; a perda gestacional tardia; o triunfo 

da reprodução humana; a exploração da maternidade pelo capitalismo selvagem; a indústria da 

maternidade; os doutores em luto materno; a ONG Dor de Mãe; a barriga-de-aluguel; o dia das 

mães; a antimaternidade sadia; a antimaternidade cosmoética; a antimaternidade evolutiva; a as-

sistência a quem fica; as crianças carentes e assistíveis; o determinismo da interassistencialidade 

na evolução consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paravínculo 

consciencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossomático mãe-filho. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas modernas de inseminação artificial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ginossomatologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Ginecologistas. 

Efeitologia: o efeito da sublucidez temporária da condição da maternidade. 

Ciclologia: o ciclo biológico da gestação humana. 

Binomiologia: o binômio óvulo humano–espermatozoide. 

Interaciologia: a interação mãe-pai; a interação mãe-filho; a interação mãe-filha; a in-

teração pai-filha; a interação pai-filho; a interação mãe–recém-nascido; a interação gescon–an-

timaternidade cosmoética; a interação reprodução biológica–reprodução consciencial. 

Crescendologia: o crescendo gestação humana–gestação consciencial. 

Politicologia: as políticas institucionais de assistência à maternidade. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da Bioética. 

Filiologia: a maternofilia; a biofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a síndrome do ninho vazio; a síndrome do canguru; a síndrome do in-

fantilismo. 

Mitologia: o instinto maternal na condição de mito para a moderna conscin-mulher. 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a evolu-

cioteca; a cosmoeticoteca; a ressomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Maternologia; a Ginossomatologia; a Perdologia; a Ressomato-

logia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Ginecologia; a Obstetrícia; a Neonatologia; a Convi-

viologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens materlacrimosus; o Homo sapiens materlacrimogenicus; 

o Homo sapiens lacrimosus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens infantilis; o Homo 

sapiens possessivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens simplex. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maternidade lacrimogênica curta = a condição efêmera do luto antes da 

nova maternidade da mãe; maternidade lacrimogênica prolongada = a condição do luto mantida 

por décadas da mãe-profissional. 

 

Culturologia: a cultura da maternidade; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da 

Evoluciologia; a cultura da Cosmoeticologia. 
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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 maternidade lacrimogênica, indicados para a expansão 

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

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

03.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Banco  de  leite  humano:  Neonatologia;  Homeostático. 

06.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Sementeira  intrafísica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

O  DRAMA  DA  MATERNIDADE  LACRIMOGÊNICA  AINDA  
É  MUITO  COMUM  NA  SOCIN  PATOLÓGICA  EM  FUNÇÃO  

DO  DESCONHECIMENTO  QUANTO  AOS  LIMITES  DA  GES- 
TAÇÃO  HUMANA.  NINGUÉM  GERA  CONSCIÊNCIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se deparou com a assistência a algum caso de 

maternidade lacrimogênica? Procurou entender e assistir à mãe enlutada? Com a tacon ou com  

a tares? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Safer, Jeane; Além da Maternidade: Optando por Uma Vida sem Filhos (Beyond Motherhood); rev. 

Patrícia Carla Rodrigues; & Sheila Fabre; trad. Eduardo Pereira e Ferreira; 204 p.; 7 caps.; 1 endereço; 3 enus.; 21 x 14 
cm; br.; Editora Mandarim; São Paulo, SP; 1997; páginas 19 a 177. 
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M A T E R 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 materpensene (mater + pen + sen + ene) é a ideia-mãe, a matriz de todo 

desenvolvimento de tese, teoria ou ensaio, o leitmotiv, o pilar mestre ou o pensene predominante 

em qualquer holopensene. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição do idioma Latim, mater, vem do idioma Indo- 

-Europeu, matr, “mãe, representada em todas as l nguas indoeuropeias”. O vocábulo pensamento 

procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; consi-

derar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, 

sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impres-

sões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afeti-

va; 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 principal da consciência. 2.  Pensene predominante no holo-

pensene. 3.  Princípio diretor da consciência. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo materpense-

ne: automaterpensene; heteromaterpensene; materpensenidade; materpensenização; Materpen-

senologia; retromaterpensene. 

Neologia. O termo materpensene e as duas expressões compostas materpensene desco-

nhecido e materpensene identificado são neologismos técnicos da Materpensenologia. 

Antonimologia: 1.  Pensene secundário. 2.  Minipensene. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ideia prioritária para a evolução consciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megafrater-

nidade: materpensene ideal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o materpensene; o materpensene pessoal; os megapensenes; a megapen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a autavaliação conscienciométrica; o megatrafor da consciência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a relação do ma-

terpensene pessoal com as Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossoma-mentalsoma; o sinergismo cérebro-paracé-

rebro. 

Principiologia: o princípio ordenador das manifestações autopensênicas. 

Codigologia: o materpensene de determinado grupo compõe o código evolutivo dos 

componentes. 

Teoriologia: a teoria-líder embasando o paradigma de qualquer Ciência é também  

o materpensene dentro da grupalidade consciencial correspondente; a teoria da materpenseni-

dade. 

Tecnologia: a técnica da materpensenização a partir do pen. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do materpensene cosmoético. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo autolúcido da consciência. 

Enumerologia: o pensene administrador; o pensene autocrítico; o pensene heurtístico;  

a tese grupopensênica; a síntese holopensênica; a lei evoluciopensênica; a cosmopensenidade tra-

forina. 

Binomiologia: o binômio ponteiro da consciência–materpensene pessoal. 

Interaciologia: a interação Autodiscernimentologia-Materpensenologia. 

Crescendologia: o crescendo psicossomaticidade-mentalsomaticidade. 

Trinomiologia: o trinômio megatrafor-megagescon-materpensene. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo materpensene inconsciente / materpensene auto-

consciente; o antagonismo materpensene / subpensene; o antagonismo materpensene global 

/ materpensene local; o antagonismo materpensene cosmoético / materpensene anticosmoético;  

o antagonismo materpensene pacificador / materpensene belicista; o antagonismo materpensene 

tarísticos / materpensene taconístico; o antagonismo materpensene traforista / materpensene tra-

farista. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autofobia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a holomnemoteca; a conscienciome-

troteca; a retrocognoteca; a autopesquisoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Materpensenologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; 

a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocrite-

riologia; a Autopriorologia; a Autoconscienciometrologia. 

 

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. 
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Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens logicus; o Homo sa-

piens hermeneuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens systemata; o Homo sa-

piens prioritarius; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens materpensenologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: materpensene desconhecido = o da conscin vulgar ignorante quanto  

à evolução consciencial; materpensene identificado = o da conscin lúcida quanto à evolução cons-

ciencial. 

 

Culturologia: a neocultura evoluída da autopensenização consciente. 

 

Síntese. O materpensene é a síntese pensênica do holopensene pessoal. 

Ponteiro. O ponteiro da consciência fixa consciente ou inconscientemente o materpense-

ne dentro do holopensene pessoal. 

Pesquisa. Quando o experimentador identifica o materpensene da pesquisa, o caminho 

da investigação se amplia de modo panorâmico para outro universo maior e inesperado. 

Primopensene. A causa primária do Universo, ou o primopensene surgido, é o mater-

pensene do Cosmos. 

Ignorância. Ninguém sabe quem é o primopensene do primopensene. 

Conscin. Cada conscin tem o valor evolutivo do materpensene predominante no próprio 

holopensene. 

Babelismo. A condição do babelismo é o materpensene da anarquia, a megadesorganiza-

ção, ou a anomia, e o desentendimento completo entre as consciências dentro da grupalidade. 

Sexólico. O sexopensene, por exemplo, é o materpensene predominante no holopensene 

pessoal do sexólico. 

Narcisista. O umbigo é o materpensene predominante no holopensene pessoal do narci-

sista. 

Conscienciograma. A síntese do conscienciograma pode ser obtida pela identificação 

exata do materpensene predominante no holopensene da conscin sob exame. 

Coerção. O materpensene do holopensene pessoal do líder político pode fazer a coerção 

consciencial sobre o holopensene grupal de todo o povo. 

Poder. O materpensene predominante no holopensene de Brasília (totalitarismo) e de 

Washington (EUA) é o poder temporal (cetro). 

Economia. O materpensene predominante no holopensene de São Paulo (mercantilismo) 

e de New York é o dinheiro (cifrão). 

Socin. A chamada money-society, ou sociedade capitalista, tem o materpensene assenta-

do no dinheiro (capital). 

 

Homem. O materpensene revela e especifica várias condições intraconscienciais, ca-

racterizando as categorias evolutivas ou regressivas do Homem, por exemplo, dentre outros, estes 

15, dispostos na ordem alfabética: 

01.  Homo sapiens animalis. 

02.  Homo sapiens bellicosus. 

03.  Homo sapiens conscientiologus. 

04.  Homo sapiens criticus. 

05.  Homo sapiens debilis. 

06.  Homo sapiens eroticus. 

07.  Homo sapiens fraternus. 

08.  Homo sapiens habilis. 

09.  Homo sapiens hostilis. 

10.  Homo sapiens humanus. 

11.  Homo sapiens invulgaris. 
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12.  Homo sapiens loquax. 

13.  Homo sapiens maniacus. 

14.  Homo sapiens parapsychicus. 

15.  Homo sapiens sanus. 

 

Categorias. Quanto à sanidade consciencial, os materpensenes podem ser racionalmente 

classificados em duas categorias básicas: 

1.  Traforinos. Os mantenedores de trafores: sadios. 

2.  Trafarinos. Os mantenedores de trafares: doentios. 

 

Dinamizadores. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de materpensenes 

traforinos, capazes de dinamizar a evolução da consciência: 

1.  Cosmopensene. 

2.  Doxopensene. 

3.  Evoluciopensene. 

4.  Hiperpensene. 

5.  Megapensene. 

6.  Neopensene. 

7.  Ortopensene. 

 

Estagnadores. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de materpensenes tra-

farinos, capazes de estagnar a evolução da consciência: 

1.  Erotopensene. 

2.  Fobopensene. 

3.  Minipensene. 

4.  Misopensene. 

5.  Oclopensene. 

6.  Repensene. 

7.  Zoopensene. 

 

Recexologia. Sem a conscin autodiagnosticar, com a autocrítica máxima, o próprio ma-

terpensene predominante no holopensene, e no atual período evolutivo na Intrafisicalidade, torna- 

-se difícil caracterizar as diretrizes da autoproéxis e as bases da autorrecéxis. 

Focologia. O materpensene pessoal é o foco permanente de preocupação e o interesse da 

autopensenidade da conscin e da consciex. 

Taxologia. Quando o materpensene pessoal está focado sobre algum tema pessimista, 

desencadeia a melin; quando sobre assunto destrutivo, gera a parapsicose na consciex recém-che-

gada à intermissão; quando sobre algum interesse mórbido, detona a ideia fixa ou o monoideísmo; 

quando polariza a criatividade estimula a descoberta, a invenção (Heurística) ou a serendipitia. 

Chave. O materpensene do holopensene pessoal é a chave da estrutura da consciência. 

 

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 materpensene, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 
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07.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

09.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

10.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

O  MATERPENSENE  APONTA  EXATAMENTE  A  QUALIDADE  

DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE  DA  CONSCIÊNCIA,  EXPON-
DO  O  NÍVEL  DA  VONTADE,  DA  INTENÇÃO,  DO  DISCER-

NIMENTO  E  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é orientado por qual categoria de materpensene? 

Está satisfeito com o próprio nível autopensênico? 
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M A T E R P E N S E N E    AT R A T O R  
( MA T E R P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O materpensene atrator é o pilar mestre ou o pensene predominante em 

determinado holopensene com capacidade de atrair e aliciar espontaneamente as consciências 

para os respectivos interesses e objetivos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição do idioma Latim, mater, vem da raiz do idioma 

Indoeuropeu, matr, “mãe, representada em todas as l nguas indoeuropeias”. O vocábulo pensa-

mento 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 La-

tim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as im-

pressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida 

afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém do 

idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, 

“força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo atrator vem do idioma Latim, attrahere, 

“trazer; puxar para si; atrair; contrair; enrugar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Materpensene aliciante. 2.  Materpensene carismático. 3.  Materpen-

sene condutor. 4.  Materpensene liderativo. 

Neologia. As 4 expressões compostas materpensene atrator, materpensene atrator gi-

nossômico, materpensene atrator androssômico e materpensene atrator parapsíquico são neolo-

gismos técnicos da Materpensenologia. 

Antonimologia: 1.  Materpensene antipático. 2.  Materpensene desarmônico. 3.  Mater-

pensene secundário. 4.  Minimaterpensene. 

Estrangeirismologia: a aura popularis; a open mind; o rapport grupopensênico; o Au-

topensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ideia prioritária para a evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o materpensene atrator; o materpensene atrator de energias; o materpen-

sene atrator de acidentes; o materpensene atrator de assistidos; o materpensene atrator de subuma-

nos; o materpensene atrator de neoverpons; o holopensene pessoal da materpensenidade lúcida;  

o materpensene individual aliciante; a pensenografia; o autopensenograma; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o oásis de holopensene homeos-

tático; o materpensene ambiental predisponente à ortopensenização. 

 

Fatologia: a condição da atração natural da conscin; a manifestação intrafísica da auto-

bagagem holobiográfica; a vocação pessoal; as empatias gratuitas; a abertura de portas; os cami-

nhos abertos espontaneamente; o estigma ambiental; o local com propensão à acidentes; o local 

com inclinação à fraternidade; o estigma grupocármico; o grupo com propensão à tragédias;  

o grupo com propensão à produtividade evolutiva. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o campo energético interassistencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo carisma–força presencial; o sinergismo atrator mater-

pensene pessoal–fôrma holopensênica–materpensene ambiental; o sinergismo atrator materpen-

sene vigoroso–força presencial–autoridade moral; o sinergismo produtivo das tarefas proexoló-

gicas condizentes com o materpensene do executor. 

Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da autopensenização ininterrupta; 

o princípio ordenador das manifestações autopensênicas; o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) qualificando o teor da atratividade materpensênica individual; o código grupal de Cosmoé-

tica (CGC) qualificando o teor da atratividade materpensênica coletiva. 

Teoriologia: a teoria da atração universal; a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas de identificação e reciclagem do materpen-

sene pessoal; a técnica da sedução comercial de vendas; a técnica da sedução sexual. 

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

cienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos profiláticos e produtivos da identificação do tipo atrativo do pró-

prio materpensene; os efeitos característicos da atração emocional interpessoal. 

Neossinapsologia: as consequências neossinápticas das neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo atração platônica–atração prática. 

Binomiologia: o binômio evocação-atração; o binômio força presencial–consciência 

atratora. 

Interaciologia: a influência da interação Paragenética-Genética-Mesologia no automa-

terpensene; a interação força centrífuga de atração–força centrípeta de rendição. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo atrator trafarino–atrator traforístico; o crescen-

do evolutivo atratividade psicossomática–atratividade mentalsomática; o crescendo (aliteração) 

bonitote-bonitona-bonitíssima. 

Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva. 

Antagonismologia: o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo atrator de asse-

diadores / atrator de amparadores; o antagonismo materpensene atrator inconsciente / mater-

pensene atrator autoconsciente. 

Paradoxologia: o paradoxo do mesmo materpensene ser atrator para alguns e repulsivo 

para outros; o paradoxo do materpensene da desperticidade atrair assistencialmente consciên-

cias doentias e ser refratário às ECs patológicas. 

Politicologia: o carisma político. 

Legislogia: a lei de atração universal; a lei de atração entre opostos; a lei de ação  

e reação. 

Filiologia: a energofilia; a conviviofilia; a cosmopensenofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Stendhal. 

Mitologia: o mito da existência de sorte e azar. 

Holotecologia: a pensenoteca; a energeticoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a assis-

tencioteca; a parapsicoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Materpensenologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Experi-

mentologia; a Somatologia; a Sociologia; a Presenciologia; a Energossomatologia; a Parapercep-

ciologia; a Parassociologia; a Mesologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens materpensenologus; o Homo sapiens materpensenator;  

o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens empathopensenicus; o Homo sapiens hermeneu-

ticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens prioritarius; 

o Homo sapiens reeducator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: materpensene atrator ginossômico = o mantido pela plástica efêmera do 

ginossoma; materpensene atrator androssômico = o mantido pela plástica efêmera do androsso-

ma; materpensene atrator parapsíquico = o mantido pelo autoparapsiquismo lúcido permanente. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Pensenologia; a neocultura evoluída da autopen-

senização consciente. 

 

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 materpensene atrator, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

10.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene:  Materpensenologia; Neutro. 

12.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

13.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

15.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 
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O  MATERPENSENE  PESSOAL  ATRATOR,  QUANDO  AUTO-
IDENTIFICADO,  COSMOÉTICO  E  CONSTRUTIVO,  É  O  MO-  
TOR  DE  DINAMIZAÇÃO  MÁXIMA  DA  EVOLUÇÃO  DO  GRU- 

PO  CONSCIENCIAL,  NO  RUMO  DA  SERENOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a qualidade do próprio materpensene? 

Em qual categoria materpensênica você se inclui? 
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M A T E R P E N S E N E    AU T O R A L  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O materpensene autoral é a matriz, a megatendência, o pilar mestre ou  

a pensenidade predominante da conscin escritora, homem ou mulher, perceptível na análise do 

conjunto da obra grafada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição do idioma Latim, mater, vem do idioma Indo- 

-Europeu, matr, “mãe, representada em todas as l nguas indoeuropeias”. O vocábulo pensamento 

procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; 

considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma La-

tim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as im-

pressões 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 idi-

oma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “for-

ça em ação”. Surgiu no Século XVI. O termo autoral vem do idioma Latim, auctor, “produtor; 

gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Matriz pensênica autoral. 2.  Pensene predominante do autor. 3.  Sín-

tese da pensenidade do escritor. 

Neologia. As 3 expressões compostas materpensene autoral, materpensene autoral no-

sográfico e materpensene autoral homeostático são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Materpensene do leitor. 2.  Materpensene do revisor. 3.  Matriz pen-

sênica do locutor. 

Estrangeirismologia: a doação dos copyrights das obras escritas; a ambiência mentalso-

mática do Scriptorium pessoal; o scanner da intraconsciencialidade autoral. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à síntese da autografopensenidade. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas esclarecedoras sobre o tema, em ordem alfabé-

tica:  

1.  “Autorado. O livro exibe a nudez da conscin autora, sempre visível a quem sabe ler 

nas entrelinhas do texto”.  

2.  “ aterpensene. Onde podemos identificar melhor o materpensene de uma pessoa  

é em seus escritos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o materpensene autoral; o holopensene pessoal da Autoradologia; o ma-

terpensene pessoal da tares gráfica; materpensene conscienciográfico; o materpensene bibliológi-

co; o retromaterpensene autoral; o materpensene atrator de neoideias; os autografopensenes liber-

tários; a autografopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os lexicopensenes;  

a lexicopensenidade; o materpensene intelectivo; o surto pessoal de incoerência grafopensênica;  

a fôrma holopensênica do autor publicado no mesmo idioma em sucessivas retrovidas; o mater-

pensene autoral do escritor de trilogia de best-sellers melífluos; o materpensene autoral de cele-

bridade redatora de série de livros sobre jovem bruxo; a pesquisa do materpensene autoral do re-

dator de 50 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; o levantamento do materpensene au-

toral do articulista de 15 papers conscienciológicos; as evidências do materpensene autoral do 

propositor de dezenas de livros (incluindo tratados e dicionários) da Neociência Conscienciolo-

gia; o holopensene grupal reurbexológico do conjunto das gescons da Comunidade Consciencio-

lógica Cosmoética Internacional (CCCI). 
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Fatologia:; a recorrência de temáticas do mesmo autor, indicativas do nicho pesquisís-

tico; o tratamento singular a temas controversos; as escolhas autorais indicando as preferências 

pessoais; a ironia sutil da autor crítico; a estilística conscienciográfica pessoal reveladora; os víci-

os de linguagem; a visão traforista expressa na obra grafada; o trafarismo do autorado melancó-

lico; a cobaiagem inevitável do escritor publicado; a síntese do legado intelectual escrito; as ges-

cons evolutivas de hoje reparando as patogescons de outrora; as grafoproéxis individuais cons-

truindo a grafomaxiproéxis grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções 

oriundas do padrão energético do texto; as interprisões seriexológicas e multisseculares dos escri-

tores com materpensenidade autoral patológica; a conexão do autor tarístico com o amparador 

extrafísico de função; a colheita intermissiva; a relação do materpensene pessoal com as Centrais 

Extrafísicas; a responsabilidade das gescons pessoais com a reurbanização extrafísica (reurbex).  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo obra-escritor; o sinergismo materpensene autoral– 

–Zeitgeist. 

Principiologia: o princípio diretor do autor; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da descrença (PD) recomendado ao leitor; o princípio “nenhum dia sem 

linha”. 

Codigologia: o código existencial do autor tarístico; a construção paulatina do código 

pessoal de Cosmoética (CPC) do escritor interassistencial. 

Teoriologia: a teoria da Conscienciografologia; a teoria da Autorrevezamentologia 

Gesconológica; a teoria da Materpensenologia. 

Tecnologia: a técnica dos 50 verbetes; as grafotécnicas conscienciológicas; a técnica do 

sobrepairamento analítico aplicado à própria produção escrita; a técnica do cosmograma aplicada 

à Autoradologia; as técnicas conscienciométricas; a técnica de ler nas entrelinhas. 

Voluntariologia: o voluntariado da produção gesconológica da Conscienciologia; o vo-

luntariado técnico da Revista Conscientia (CEAEC); o voluntariado dos verbetógrafos da Asso-

ciação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o volun-

tariado da Associação Internacional Editares; o voluntariado dos autores da União Internacio-

nal de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocog-

niciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienci-

ológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica;  

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Proexo-

logia; o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do materpensene autoral cosmoético; o efeito bume-

rangue da publicação de livro antievolutivo; os efeitos devastadores da autopatopensenidade 

grafada; os efeitos da recomposição tarística da publicação de livro pró-evolutivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da autorreciclagem grafopensênica. 

Enumerologia: o materpensene do escriba; o materpensene do copista; o materpensene 

do biógrafo; o materpensene do editor; o materpensene do lexicógrafo; o materpensene do neo-

enciclopedista; o materpensene do verponologista. 

Binomiologia: o binômio materpensene-megagescon; o binômio conteúdo-forma; o bi-

nômio leitor lúcido–escritor tarístico; o binômio materpensene pessoal–materpensene autoral. 

Interaciologia: a interação materpensene do autor–materpensene do leitor; a interação 

grupopensene autoral cosmoético–maxiproéxis. 
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Crescendologia: o crescendo manifestação materpensênica psicossomática–manifesta-

ção materpensênica mentalsomática; a necessidade do crescendo das gescons interassistenciais; 

o crescendo psicografia-pangrafia.  

Trinomiologia: o trinômio materpensene-megatrafor-megafoco. 

Polinomiologia: o polinômio verbete-artigo-livro-tratado; o polinômio vontade-inten-

ção-discernimento-cosmoética do autor conscienciológico. 

Antagonismologia: o antagonismo obra materiológica / obra conscienciológica; o an-

tagonismo literatice / obra técnica; o antagonismo banalidades romanceadas / verpons argumen-

tadas. 

Paradoxologia: o paradoxo de o autor de obras doutrinárias em retrovidas poder ser 

propositor de gescons libertárias na ressoma atual. 

Politicologia: a meritocracia; a gesconocracia; a política do autorado conscienciológico; 

a política editorial das empresas publicadoras de livros na Socin; a autopolítica editorial. 

Legislogia: a lei do direito autoral; a lei do maior esforço nas reciclagens autoconscien-

ciográficas. 

Filiologia: a bibliofilia; a grafofilia; a leiturofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da ectopia afetiva (SEA) na autografopenseni-

dade; a síndrome do autodesperdício do escritor sem produtividade útil; a armadilha da síndrome 

de Amiel ao escritor prolixo. 

Mitologia: o mito da escrita sem autesforços; o mito da grafopensenidade neutra. 

Holotecologia: a pensenoteca; a biblioteca; a grafopensenoteca; a cognoteca; a mental-

somatoteca; a lexicoteca; a gibiteca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Materpensenologia; a Ortopensenologia;  

a Conscienciografologia; a Coerenciologia; a Cosmovisiologia; a Megagesconologia; a Cosmoeti-

cologia; a Reurbexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor; o escritor; o autorando; o poeta; o resenhista; o jornalista; o re-

visor; o romancista; o cronista; o crítico literário; o prefaciador; o intermissivista; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista; o pro-

exólogo; o reeducado; o epicon lúcido; o escritora; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o proexólogo; o tertu-

liano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a autora; a escritora; a autoranda; a poetisa; a resenhista; a jornalista;  

a revisora; a romancista; a cronista; a crítica literária; a prefaciadora; a intermissivista; a cognopo-

lita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; 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 proexóloga;  

a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens materpensenologus; o Homo sapiens materpensenator;  

o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens intellectualis; o Ho-

mo sapiens notarius; o Homo sapiens auctor. 
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V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: materpensene autoral nosográfico = a síntese patopensênica do escritor 

expressa na predominância de temas antievolutivos da obra publicada; materpensene autoral ho-
meostático = a síntese ortopensênica do escritor expressa na predominância de temas pró-evoluti-
vos da obra publicada. 

 
Culturologia: a cultura da Autopensenografologia; a cultura da Taristicologia; a cultu-

ra das inutilidades; a cultura da democratização da escrita; a cultura da Leiturologia Lúcida;  
a cultura da primazia da escrita. 

 
Interprisiologia. A responsabilidade do autor pelo conteúdo de cada obra publicada  

é medida pela qualidade e cosmoeticidade das ideias comunicadas. Reforçar a visão trafarista da 
consciência e da Humanidade, em franca apologia do assédio é desserviço à evolução consci-
encial e interprisão multissecular garantida ao autor incauto. Automaterpensene anticosmoético 
aprisiona.  

Tariscologia. Em contrapartida, exaltar as abordagens traforistas e interassistenciais da 
manifestação consciencial, por meio da autopensenidade grafada tarística, é garantia de colheita 
pró-evolutiva e acréscimo à Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do escritor lúcido. Automaterpensene 
cosmoético liberta. 

Lucidologia. A ausência de lucidez de grande parte de escritores e escritoras de todos os 
períodos da História da Literatura, acerca da multidimensionalidade e das realidades essenciais do 
Cosmos, reflete-se na qualidade do materpensene autoral predominante no conjunto da própria 
obra publicada. Livro publicado desnuda. 

Escolhologia. O Zeitgeist vigente em cada época contribui para moldar mentalidades  
e influenciar as produções escritas. Contudo, cada consciência porta o livre arbítrio de escolher 
entre a divulgação de textos inúteis e antifraternos ou a publicação de ideias esclaredoras e liber-
tárias. Papel aceita tudo. 

 
Historiologia. Escolas distintas da Literatura Universal influenciaram as produções e os 

materpensenes autorais dos escritores do período, a exemplo das 6 listadas em ordem cronoló-
gica: 

1.  Classicismo greco-romano (Séculos VIII a. e. c. a I): os mitos; as sagas heroicas; os 
poemas épicos; os textos filosóficos clássicos.  

2.  Medievalismo (Séculos III a XIV): a visão teocêntrica; a hagiografia; o trovadoris-
mo; as novelas de reis e cavaleiros heroicos; a reprodução dos clássicos nos mosteiros (monges 
copistas). 

3.  Renascimento (Séculos XV a XVII): a visão antropocêntrica; a teoria heliocêntrica;  
a revisitação dos clássicos. 

4.  Neoclassicismo (Século XVIII): o Humanismo; a valorização da razão e da Ciência; 
o enciclopedismo francês; os panfletos políticos; os ideais filosóficos; a novela de costumes. 

5.  Romantismo (início do Século XIX): a defesa da liberdade; o idealismo; os temas 
históricos; as novelas autobiográficas.  

6.  Realismo (final do Século XIX e início do Século XX): a oposição ao idealismo ro-
mântico; o romance a serviço da denúncia social; as narrativas do cotidiano e da vida privada. 

 
Tipologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, por exemplo, 20 

tipos de matriz pensênica de escritores, entre homeostáticas e nosográficas:  
01.  Materpensene autoral antiexemplarista. 

02.  Materpensene autoral assistencial. 

03.  Materpensene autoral dogmático. 

04.  Materpensene autoral egocêntrico. 

05.  Materpensene autoral enciclopédico. 

06.  Materpensene autoral epistolar. 
07.  Materpensene autoral filosófico. 
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08.  Materpensene autoral heurístico. 
09.  Materpensene autoral intelectivo.  
10.  Materpensene autoral lexicográfico. 
11.  Materpensene autoral literário. 
12.  Materpensene autoral melífluo. 
13.  Materpensene autoral mentalsomático. 
14.  Materpensene autoral poliânico. 
15.  Materpensene autoral político. 
16.  Materpensene autoral sarcástico. 
17.  Materpensene autoral saudosista. 
18.  Materpensene autoral taconístico. 
19.  Materpensene autoral tarístico. 
20.  Materpensene autoral verponológico. 

 
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 materpensene autoral, indicados para a expansão das 
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Análise  da  grafopensenidade:  Comunicologia;  Neutro. 
02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 
03.  Grafoproéxis:  Proexologia;  Homeostático. 
04.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 
05.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 
06.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 
07.  Materpensene  atrator:  Materpensenologia;  Neutro.  
08.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 
09.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 
10.  Parêntese  patológico:  Grafopensenologia;  Nosográfico. 
11.  Pensenografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 
12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 
13.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 
14.  Recexologia  Conscienciográfica:  Conscienciografologia;  Homeostático. 
15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

 

IDENTIFICAR  O  PRÓPRIO  MATERPENSENE  AUTORAL 
E  PROCURAR  A  QUALIFICAÇÃO  TARÍSTICA  DAS  GES- 
CONS  PESSOAIS,  É  ESTRATÉGIA  INTELIGENTE  DAS 

CONSCINS  AFEITAS  À  GRAFOMAXIPROÉXIS  DA  CCCI. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera útil identificar o próprio materpensene 

autoral? A síntese intraconsciencial levantada nos próprios escritos é centrada na tares? 
 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Kunz, Guilherme; Manual do Materpensene: A Síntese da Consciência; pref. Nara Oliveira; 150 p.; 5 se-

ções; 24 caps.; 24 E-mails; 138 enus.; 6 esquemas; 1 fluxograma; 2 fórmulas; 1 foto; 3 tabs.; 24 websites; glos. 72 termos; 
31 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 13 a 116. 

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 
231 e 1.025. 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O materpensene duplista é o pensene diretor, orientador, norteador, predo-

minante, matricial, primordial e prioritário na constituição e manutenção diuturna do holopensene 

da dupla evolutiva harmonizada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O elemento de composição do idioma Latim, mater, vem da raiz do idioma 

Indo-Europeu, matr, “mãe, representada em todas as l nguas indoeuropeias”. O vocábulo pensa-

mento 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 La-

tim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as im-

pressões 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 idi-

oma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, 

“força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo duplo vem do idioma Latim, duplus, “duplo; 

dobrado”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Materpensene duplológico. 2.  Materpensene da dupla evolutiva 

(DE). 

Arcaismologia: a egrégora do casal. 

Neologia. As 3 expressões compostas materpensene duplista, materpensene duplista in-

cipiente e materpensene duplista consolidado são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 1.  Materpensene individual. 2.  Materpensene ambiental. 

Estrangeirismologia: a exteriorização multidimensional do rapport profundo; os efeti-

vos aftereffects afetivos do Curso Intermissivo (CI) pré-natal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Sinergismologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Du-

plismologia: Megaconvergenciologia Proexológica. 

Coloquiologia: as repercussões cosmoéticas da dobradinha evolutiva. 

Filosofia: as pesquisas teáticas, domésticas, envolvendo o trinômio Megafraternidade- 

-Cosmoética-Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o materpensene duplista; o holopensene do duplismo libertário; a consti-

tuição do holopensene padrão da dupla evolutiva; a lucidez quanto ao holopensenograma duplis-

ta; as trocas holossomáticas diárias sustentando o materpensene duplista; a vivência facilitada da 

telepatia (Homopensenologia); os temperamentos complementares, convergentes e concatenados 

solidificando o materpensene duplista; os interpensenes; a interpensenidade; os harmonopense-

nes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene pessoal 

da Maxiproexologia. 

 

Fatologia: a maxiconvergência proexológica entre os componentes da DE; a sobrepo-

sição de interesses evolutivos; os hobbies intelectuais compartilhados; a intersecção das metas 

existenciais interassistenciais; o ombro a ombro na lide ordinária; a especialidade consciencioló-

gica afim a ambos os parceiros; o voluntariado em áreas homólogas; as opiniões diferentes enri-

quecendo os debates íntimos; a preferência pelas sessões de concessões às repetências de exigên-

cias; o ato de fazer do duplismo teático o primeiro Grinvex, Grecex, IC ou Colégio Invisível;  

a concordância das vontades superando as adversidades e fortalecendo as primoprioridades. 
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Parafatologia: o reencontro dos paracérebros; os acertos pré-ressomáticos sendo desco-

bertos pari passu à consecução proexológica; o ato inteligente de formar a dupla evolutiva com 

aquele(a) parceiro(a) com o maior número de vidas em comum, por exemplo 30, ao invés de ape-

nas 3; as vivências seriexológicas conjuntas continuadas; o patamar de afinidade entre os par-

ceiros da dupla evolutiva enquanto resultado de longa convivência seriexológica (Duplocarmolo-

gia); a biprospecção multiexistencial; a hipótese de personalidades consecutivas duplistas; a luci-

dez quanto ao contrafluxo sociológico e parassociológico; os diálogos duplistas acerca da Sinale-

ticologia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático a 2; as gescons compartilhadas 

(díptico evolutivo) abrindo caminho para o revezamento multiexistencial a 2; as vivências da pri-

mener a 2 potencializando a autodefesa duplista (Harmonopensenologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interneurolexicológico; o sinergismo ginossoma-andros-

soma; o sinergismo amizade-soerguimento; o sinergismo afinidade intelectual–afinidade afetiva; 

o sinergismo carreira profissional–carreira evolutiva; o sinergismo duplismo-tenepes; o siner-

gismo bitraforístico no contexto da Duplologia. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio de a Duplologia ser a pon-

te para a Interassistência à Humanidade (Megafraternologia); o princípio da potencialização in-

terproéxica; o princípio de toda proéxis avançada exigir a constituição da DE; o princípio da 

identidade cosmoética mútua; o princípio da descrença (PD) norteando o materpensene duplista; 

o princípio da lealdade consciencial; o princípio da cedência cosmoética; o princípio de o menos 

doente ajudar o mais doente. 

Codigologia: o código duplista de Cosmoética (CDC) dispensando a necessidade do ca-

samento, a proteção do Estado, as testemunhas oficiais e a prole humana (gessom). 

Teoriologia: a teoria do pentatlo duplista; a teoria da cabeça energética do casal. 

Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva proposta em 1970; a técnica conscienciometro-

lógica da conscin-cobaia possibilitando tanto a pesquisa dos pretendentes para a formação da DE 

como também o aprofundamento do materpensene da dupla já existente; a técnica duplista de 

identificação do megatrafor comum. 

Voluntariologia: o vínculo consciencial embasando a Voluntariadologia, a Duplologia 

e a Evoluciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Duplologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: o efeito desassediador da Ortoconviviologia; o efeito halo da interassisten-

cialidade duplista; o efeito seriexológico do completismo existencial combinado; o efeito grupo-

cármico da Intercompreensiologia; o efeito maxiproexológico da Convergenciologia Duplista. 

Neossinapsologia: as neossinapses diárias possibilitadas pelo oaristo conscienciológico 

(Coloquiologia). 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) entrosado ao ciclo evolutivo grupal. 

Enumerologia: a intermissão duplista; o encontro duplista; a preparação duplista; o en-

trosamento duplista; a produção duplista; a verbação duplista; o completismo duplista. A inter-

secção holobiografológica; a intersecção seriexológica; a intersecção intermissivológica; a inter-

secção proexológica; a intersecção gesconológica; a intersecção holossomatológica; a intersec-

ção conscienciometrológica. 

Binomiologia: o binômio residência proexogênica–resiliência evolutiva; o binômio pri-

mener afetiva–megaeuforização intelectual; o binômio trocas holossomáticas diárias–manuten-

ção intersomática diuturna; o binômio interesses comuns–motivações recíprocas; o binômio ami-

zade raríssima–duplismo teático; o binômio invéxis-recéxis; o binômio aumentar similitudes–re-

duzir dessemelhanças. 

Interaciologia: a interação diálogo-desinibição-interassistencialidade; a interação co-

municação com o duplista–paradiálogo com o amparador; a interação CI-DE-Socin-Sociex; a in-
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teração monogamia fisiológica–homeostase parafisiológica; a interação parentela-parceiro; 

a interação dupla evolutiva–gestação consciencial; a interação Duplologia-Macrossomatologia. 

Crescendologia: o crescendo do entrosamento duplista; o crescendo invéxis-duplismo; 

o crescendo sexualidade madura–holomaturidade consciencial; o crescendo autoproéxis-duplo-

proéxis-maxiproéxis; o crescendo retrocognições a 2–autorrevezamentos a 2; o crescendo para-

perfilológico conjunto; o crescendo egocídio sincero–amor doador. 

Trinomiologia: o trinômio afeição-admiração-aceleração; o trinômio trafares-trafais- 

-trafores; o trinômio eu-você-nós; o trinômio autopensene-duplopensene-grupopensene; o trinô-

mio pensene-holopensene-materpensene; o trinômio hábitos saudáveis–rotinas úteis–duplismo li-

bertário; o trinômio perguntar-responder-esclarecer. 

Polinomiologia: o polinômio motivação-trabalho-lazer-duplismo; o polinômio (quarte-

to) ele-ela-pet-amparador(a); o polinômio exercícios físicos–dieta equilibrada–sono revitalizan-

te–escrita diária; o polinômio holossomático; o polinômio multifocal; o megapolinômio interas-

sistencial; o polinômio grafopensenológico artigo-verbete-livro-megagescon. 

Antagonismologia: o antagonismo casal incompleto / duplismo libertário; o antagonis-

mo possessividade patológica / semipossessão cosmoética; o antagonismo gescon / gessom. 

Paradoxologia: o paradoxo da singularidade consciencial assemelhada; o paradoxo do 

duplismo policármico; o paradoxo amizade-debate aplicado à Duplologia. 

Politicologia: a política cosmoética da boa vizinhança. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da afinidade interconsciencial. 

Filiologia: a proexofilia; a coloquiofilia; a neofilia; a conviviofilia; a energofilia; a gre-

gariofilia; a duplofilia. 

Fobiologia: a gamofobia; a neofobia; a sociofobia; a conviviofobia; a androfobia; a gi-

nofobia; a biofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a nostomania; a edeomania; a grupomania; a gamomania; a histeromania; 

a ninfomania; a queromania. 

Mitologia: o mito do amor perfeito; o mito da alma gêmea. 

Holotecologia: a convivoteca; a coloquioteca; a duploteca; a comunicoteca; a grupote-

ca; a pensenoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Materpensenologia; a Duplocarmologia; a Proexo-

logia; a Intermissiologia; a Parassociologia; a Convergenciologia; a Grupocarmologia; a Con-

viviologia; a Interassistenciologia; a Completismologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o evoluciente;  

o tenepessista; o tenepessólogo; o ofiexista; o voluntário; o duplista; o duplólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a evoluciente; a te-

nepessista; a tenepessóloga; a ofiexista; a voluntária; a duplista; a duplóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens 

amicus; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens gregarius; o Homo 

sapiens benevolens; o Homo sapiens effusivus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens ma-

terpensenologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: materpensene duplista incipiente = o resultante da convergência dos inte-

resses, megatrafores e megafoco proexológico entre os componentes da dupla evolutiva recém- 

-formada; materpensene duplista consolidado = o resultante da convergência de interesses, mega-

trafores e megafoco proexológico entre os componentes da dupla evolutiva com décadas de con-

vivência. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura do CI. 

 

Dupla. Considerando a Conviviologia, o materpensene duplista é constituído de modo 

mais estável a partir da fixação das rotinas do casal vivendo sob o mesmo teto. O reforço mater-

pensênico advém dos ortoencaminhamentos da proéxis de cada parceiro. Repetições fortalecem 

holopensenes. 

Trafores. Com o passar do tempo e o acúmulo de experiências intrafísicas e parapercep-

tivas, os duplistas têm a oportunidade de assistir o afloramento de tendências, interesses e trafores 

em comum. Tais condições, quando singulares e convergentes às proéxis individuais, podem de-

nunciar, além de acerto intermissivo pré-ressomático, trajetória holobiográfica assemelhada. 

Retrocognição. Nesse sentido e tendo-se por base a Paramemoriologia, as investigações 

teáticas do materpensene duplista podem deflagar experiências retrocognitivas nos parceiros 

ampliando a cosmovisão acerca dos trabalhos proexológicos em andamento. 

 

Taxologia. Atinente à Duplologia, eis, listados alfabeticamente, dentre outros, 20 tipos 

de duplas evolutivas singulares, com materpensenes convergentes, capazes de ampliar a cosmovi-

são concernente ao tema: 

01.  Materpensene duplista administrativológico: a convergência megafocal entre du-

plistas especialistas teáticos em Conscienciocentrologia. 

02.  Materpensene duplista bibliológico: a convergência megafocal entre duplistas es-

pecialistas teáticos em Autodidatismologia. 

03.  Materpensene duplista conscienciometrológico: a convergência megafocal entre 

duplistas especialistas teáticos em Conscienciogramologia. 

04.  Materpensene duplista despertológico: a convergência megafocal entre duplistas 

especialistas teáticos em Paraimunologia. 

05.  Materpensene duplista dicionarístico: a convergência megafocal entre duplistas 

especialistas teáticos em Lexicologia. 

06.  Materpensene duplista enciclopediológico: a convergência megafocal entre du-

plistas especialistas teáticos em Verbetografologia. 

07.  Materpensene duplista experimentológico: a convergência megafocal entre du-

plistas especialistas teáticos em Laboratoriologia. 

08.  Materpensene duplista gesconológico: a convergência megafocal entre duplistas 

especialistas teáticos em Autoradologia. 

09.  Materpensene duplista heuristicológico: a convergência megafocal entre duplistas 

especialistas teáticos em Neoverponologia. 

10.  Materpensene duplista interassistenciológico: a convergência megafocal entre du-

plistas especialistas teáticos em Tenepessologia. 

11.  Materpensene duplista invexológico: a convergência megafocal entre duplistas es-

pecialistas teáticos em Invexologia. 

12.  Materpensene duplista multiculturológico: a convergência megafocal entre du-

plistas especialistas teáticos em Poliglotismologia. 

13.  Materpensene duplista paradireitológico: a convergência megafocal entre duplis-

tas especialistas teáticos em Cosmoeticologia. 

14.  Materpensene duplista parafisiológico: a convergência megafocal entre duplistas 

especialistas teáticos em Holossomatologia. 
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15.  Materpensene duplista parapercepciológico: a convergência megafocal entre du-

plistas especialistas teáticos em Epiconologia. 

16.  Materpensene duplista parapedagogiológico: a convergência megafocal entre du-

plistas especialistas teáticos em Docenciologia. 

17.  Materpensene duplista parapoliticológico: a convergência megafocal entre duplis-

tas especialistas teáticos em Parassociologia. 

18.  Materpensene duplista paraterapeuticológico: a convergência megafocal entre 

duplistas especialistas teáticos em Consciencioterapia. 

19.  Materpensene duplista projeciológico: a convergência megafocal entre duplistas 

especialistas teáticos em Extrafisicologia. 

20.  Materpensene duplista recexológico: a convergência megafocal entre duplistas es-

pecialistas teáticos em Recinologia. 

 

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 materpensene duplista, indicados para a expansão das 

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

01.  Afetividade  duradoura:  Duplologia;  Neutro. 

02.  Antagonismologia  sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

05.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

06.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

07.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Materpensene  atrator:  Materpensenologia;  Neutro. 

09.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

10.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 

11.  Oaristo:  Coloquiologia;  Neutro. 

12.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

13.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

14.  Trintão  sem  duplista:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

O  MATERPENSENE  DUPLISTA  HARMÔNICO  E  OSTENSIVA-
MENTE  CONVERGENTE  EXPLICITA  RAIZ  HOLOBIOGRÁFICA  

E  INTERMISSIVA  MAIS  PROFUNDA.  DAÍ  DERIVA  ENORME  

RESPONSABILIDADE  MAXIPROEXOLÓGICA  PARA  O  CASAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica do duplismo libertário? Já dis-

secou as características predominantes do materpensene duplista? Qual a raiz retrocognitiva? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.; 

20 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação 
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 1 a 208. 

 

P. F. 
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M A T E R P E N S E N E    P A R A D I R E I T O L Ó G I C O  
( MA T E R P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O materpensene paradireitológico é a diretriz pensênica, norteadora da 

consciência, intra ou extrafísica, no conjunto das abordagens, manifestações, condutas, comporta-

mentos, atitudes, interações e atuações interassistenciais, relativo à Paradireitologia e diversas ra-

mificações lógicas provenientes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição do idioma Latim, mater, vem da raiz 

do idioma Indo-Europeu, matr, “mãe, representada em todas as l nguas indoeuropeias”. O vocá-

bulo 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 re-

ceber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno 

da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém 

do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérge-

ia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição para vem do idi-

oma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra direito procede do idioma Latim, 

directus, “reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue 

trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo específico preceito ou conforme 

determinado modo de ordenação”. Surgiu em 1277. O elemento da composição logia deriva do 

idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Autorientador pensênico paradireitológico. 2.  Norteador ortopensê-

nico megafraternológico. 3.  Autossaturação pensênica paradireitológica. 4.  Predominância holo-

pensênica paradireitológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas materpensene paradireitológico, materpensene 

paradireitológico inicial, materpensene paradireitológico intermediário e materpensene paradi-

reitológico avançado são neologismos técnicos da Materpensenologia. 

Antonimologia: 01.  Materpensene direitológico. 02.  Pensene-mãe anticosmoético. 03.  

Autopensenidade caótica. 04.  Autopensene-chave paracriminológico. 05.  Monovisionarismo ho-

lopensenológico. 06.  Diretiva patopensenológica. 07.  Chancela da paragangue. 08.  Preponde-

rância da pensenização parailícita. 09.  Anomia autopensênica. 10.  Materpensene doutrinário. 

Estrangeirismologia: o core da Paradireitologia; o personal file paradireitológico;  

o center dos esforços paradireitológicos; o indicador dos paths autevolutivos; a intentio recta 

aglutinada; o strong profile paradireitológico; o compass north da autoproéxis paradireitológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à preeminência do materpensene paradireitológico. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Materpensenes 

paradireitológicos norteiam. 

Coloquiologia: – A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o materpensene paradireitológico; o holopensene pessoal da Paradireito-

logia; os materpensenes; a materpensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os holomne-

mopensenes; a holomnemopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os retropense-

nes; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paracosmopensenes; a paracos-

mopensenidade; os omnipensenes; a omnipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os megafraterno-

pensenes; a megafraternopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; 
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a proexopensenidade; a ampliação do materpensene paradireitológico durante o Curso Intermissi-

vo (CI) pré-ressomático; o materpensene predominante revelado nas ideias inatas do intermissi-

vista; o modelo organizador pensênico; a organização holopensênica; o esforço pela retilinearida-

de autopensênica. 

 

Fatologia: o perfil do paradireitólogo; a polivalência da Paradireitologia; o peso da Para-

direitologia; a complexidade da Paradireitologia; os desafios da Paradireitologia; a infinitude da 

Paradireitologia; a multifacetação da Paradireitologia; a transcendência da Paradireitologia;  

as manifestações afeitas à Paradireitologia; o hábito de pensar grande naturalmente; o feitio pes-

soal de buscar enxergar além; a autodisposição em analisar todas as hipóteses possíveis; a exaus-

tividade das prospecções; o interesse inato pela Cosmovisiologia; a transcendentalidade imberbe; 

a tendência à incorruptibilidade; a intrepidez autodiscernida; a sede por poderes permanentes, in-

traconscienciais; o senso invulgar de justiça; os vieses anticonflitivos; o pacifismo espontâneo;  

o gosto pela Paradireitologia; os protagonismos em prol da coletividade; a liderança pelas causas 

humanitárias; o desejo de atender à policarmalidade; os ímpetos políticos inegoicos; o tato para 

mediar conflitos; o universalismo interassistencial; a empatia fraterna com todos os seres vivos;  

a aceitação pacífica da heterogeneidade cultural; o convívio tranquilo com a diversidade sexual  

e as diferenças étnicas; o diálogo com os variegados patamares evolutivos conscienciais; o traque-

jo para lidar com as credulidades religiosas anacrônicas; a proximidade anticonflitiva com as 

consréus; a imperturbabilidade em ambientes intrafísicos baratrosféricos; o desassombro cosmo-

ético; a mesologia propícia ao desenvolvimento do materpensene paradireitológico; a Paradireito-

logia na profilaxia do atual Zeitgeist; o ato de bancar o materpensene paradireitológico; a presen-

ça óbvia do materpensene paradireitológico ainda velada à conscin obnubilada; o fato de todos 

caminharem para a compreensão do materpensene paradireitológico; a descoberta do materpen-

sene agudizando a força presencial; a exposição de verbetes relacionados à Paradireitologia no 

Tertuliarium possibilitando maior rapport com o amparo de função paradireitológico. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) cosmoético na condição de chave geral do 

Cosmos; a ampliação do materpensene paradireitológico pela autexperimentação do fenômeno da 

cosmoconsciência; a parerudição do mentalsoma; a parainalienabilidade do automaterpensene;  

a Paradireitologia atuante em todo o Cosmos (parajurisdições); a Paradireitologia fundamentando 

as bases das comunexes avançadas; os amparadores extrafísicos paradireitólogos; a divisão de ta-

refas dentro do maximecanismo interassistencial multidimensional; as pararregras da paradminis-

tração cósmica; as autodileções paragenéticas; as cunhas holomnemônicas; as vidas anteriores 

vincando o materpensene paradireitológico atual; os trafores paradiplomáticos; as habilidades pa-

rapolíticas; as competências parassociológicas; a empatia pelo estudo parajurisprudencial; a para-

polimatia inerente à Paradireitologia; a paracerebralidade sendo a fonte da Cosmoética mais pro-

funda; a Cosmoética da Consciex Livre (CL), mateológica aos pré-serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–bagagem autosseriexológica; o si-

nergismo lei da vontade–lei da igualdade ontológica consciencial; o sinergismo lei da assime-

tria–lei do equilíbrio cósmico; o sinergismo centrais extrafísicas–materpensene paradireitológi-

co; o sinergismo Cosmoética Destrutiva–anticonflitividade; o sinergismo Cosmos-Evoluciologia; 

o sinergismo Paradireitologia-Reurbanizaciologia. 

Principiologia: o megaprincípio de nada substituir o esforço pessoal; o princípio da 

aglutinação das autexperiências; o princípio da saturação multiexistencial; o trabalho multimi-

lenar do princípio do posicionamento pessoal (PPP) conjuminando no materpensene atual; o prin-

cípio no qual sem autoparapsiquismo não há pesquisas paradireitológicas; a formação de massa 

crítica a partir do princípio da descrença (PD) omnipresente; os princípios da inteligência evolu-

tiva (IE) distinguindo os materpensenes. 
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Codigologia: o codex subtilissimus pessoal orientado pelo materpensene paradireitológi-

co; o código grupal de Cosmoética (CGC) fundamentado na Paradireitologia; o código pessoal de 

valores evolutivos; a decodificação dos códigos retrocognitivos; o código de paraleis correspon-

dente ao nível evolutivo pessoal; o código de pesquisa pessoal; o megacódigo da Paralegislogia. 

Teoriologia: o pensamento holofilosófico na formulação das teorias paradireitológicas; 

a teoria do Estado Mundial; a teoria da Tudologia; a teoria do aparecimento dos evoluciólogos. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas autorretrocognitivas; as técni-

cas parapsíquicas; as técnicas autexperimentativas; a técnica do registro; a técnica da exaustivi-

dade; as técnicas intermissivas. 

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

cienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Retrocognicio-

logia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico Aco-

plamentarium com o tema de Paradireito; o laboratório conscienciológico Cosmoconscientiari-

um; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: a infrangibilidade dos efeitos paralegislógicos sobre os materpensenes em 

geral; o efeito halo da Paradireitologia; os efeitos da antecipação da interassistencialidade na 

descoberta do automaterpensene; o efeito do materpensene paradireitológico na força presenci-

al; a inafastabilidade dos efeitos do materpensene pessoal na autoproéxis; os efeitos do passado 

no materpensene atual; o efeito paradoxal da lei da evolução na lei do livre arbítrio. 

Enumerologia: o temperamento pelo justo; a afinidade pelo correto; a tendência pelo 

escorreito; a aptidão pelo isonômico; a escolha pelo ideal; a vocação pela equidade; a preferência 

pelo cosmoético. 

Binomiologia: o binômio evoluciólogo–perfil do paradireitólogo; o binômio complexi-

dade cerebral–megacomplexidade paracerebral; o binômio Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF)–materpensene paradireitológico; o binômio extrapolacionismo-Paradireitologia; o binô-

mio medida interplanetária–Era da Paradireitologia; o binômio ortopensenidade-megafraterni-

dade; o binômio mergulho intraconsciencial–acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

Interaciologia: a interação paradeveres intermissivos–materpensene paradireitológico; 

a interação projeção de mentalsoma–Paradireitologia; a interação lei da assimetria–autodiscer-

nimento; a interação Holocerebrologia–comunicação não-violenta (CNV)–Paradiplomaciologia; 

a interação parassemiologia do evoluciólogo–dissecação do materpensene paradireitológico;  

a interação sadia do binômio admiração-discordância com a Multiculturologia; a interação ver-

bação paradireitológica grupal–aparecimento dos evoluciólogos. 

Crescendologia: o crescendo prospectivológico monovisão-cosmovisão-omnivisão-pa-

racosmovisão; o crescendo princípio da descrença–antidoutrinação–exaustividade das hipóte-

ses–Paradireitologia–flexibilidade consciencial–megafraternidade; o crescendo desenvolvimento 

do autoparapsiquismo–recuperação de cons paradireitológicos–desvelamento do automaterpen-

sene–direcionamento da autoproéxis; o crescendo afinidade com ambientes equilibrados–planifi-

cação do autoparapsiquismo–conceptáculo multidimensional–gescons paradireitológicas. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisístico exaustividade-detalhismo-circularidade;  

o trinômio Etiologia-Paralegislogia-Paradireitologia; o trinômio Energia Imanente (EI)–para-

corpo do discernimento–fluxo cósmico; o fulcro da Paradireitologia sintetizado no trinômio para-

leis-paradireitos-paradeveres; a verponogenia paradireitológica com base no trinômio Debatolo-

gia-Argumentologia-Refutaciologia. 

Polinomiologia: o polinômio Etiologia-Metodologia-Hermeneuticologia-Exegética-Pa-

rexegética-Ultrexegética; o polinômio Etologia-Conscienciometrologia-Paretologia-Parapoliti-

cologia; o polinômio Sociologia–Parassociologia–Grupocarmologia–Conviviologia–lei do gre-

garismo; o polinômio autopensenização analógica–desenvolvimento do parapsiquismo–cosmo-

visão–paradiplomacia–megafraternidade; o polinômio ordem-organização-eutimia-homeostase; 

o polinômio temperamento-talentos-intenções-prioridades; o polinômio autocrítica-autorrecicla-

gem-autocosmovisão-intercompreensibilidade. 
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Antagonismologia: o antagonismo transmigração interplanetária patológica / evolução 

consciencial meritocrática; o antagonismo maniqueísmo / Paradireitologia; o antagonismo anal-

fabetismo consciencial / erudição paradireitológica; o antagonismo consréu estelar / paradirei-

tólogo teático; o antagonismo anticosmoeticidade / sincronicidade; o antagonismo ignorância 

generalizada / megafraternidade; o antagonismo automaterpensene / holopensene cósmico. 

Paradoxologia: o paradoxo de as autopesquisas intraconscienciais revelarem realida-

des paracosmovisiológicas; o paradoxo de ser necessário pensenizar com retilinearidade para 

alcançar o leque das múltiplas perspectivas cosmovisiológicas. 

Politicologia: a conscienciocracia (poderes intraconscienciais); a decidocracia; a meri-

tocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia; a cognocracia; a democracia pura quanto à res-

soma de consréus a serenões no mesmo cenário intrafísico. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da Paragenética; a lei da assimetria impelindo 

a consciência a analisar cada caso individualmente; a lei da autopensenização ininterrupta; a lei 

dos ciclos multiexistenciais; a lei da retribuição; a consonância com as paraleis multidimensio-

nais. 

Filiologia: a cosmofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a analiticofilia; a seriexofilia;  

a cosmopensenofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: o mito de o materpensene paradireitológico só ter relação com os acadêmicos 

ou bacharéis de Direito. 

Interdisciplinologia: a Materpensenologia; a Paralegislogia; a Paradireitologia; a Evo-

luciologia; a Megafraternologia; a Ortopensenologia; a Anticonflitologia; a Pacifismologia; a Re-

urbanizaciologia; a Paracosmovisiologia; a Autopesquisologia; a Holomnemonicologia; a Ho-

lobiografologia; a Intermissiologia; a Seriexologia; a Proexologia; a Autoconscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o voluntário da megafraternidade. 

 

Masculinologia: o anticonflitólogo; o codigólogo; o cosmoeticólogo; o cosmólogo; o in-

terassistenciólogo universalista; o megafraternólogo; o meritólogo; o pacifismólogo; o paraadvo-

gado; o paracriminólogo; o paradiplomata; o parafilósofo; o para-hermeneuta; o para-historiólo-

go; o parainvestigador; o parajurisconsulto; o parajurisprudente; o paralegislólogo; o paramagis-

trado; o parapoliticólogo; o paraprocessólogo; o paraprospectólogo; o parassociólogo; o paratéc-

nico judiciário; o parauditor evolutivo; o parepistemólogo; o parestadista; o paretólogo; o parexe-

geta; o policarmólogo; o paradireitólogo; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a anticonflitóloga; a codigóloga; a cosmoeticóloga; a cosmóloga; a in-

terassistencióloga universalista; a megafraternóloga; a meritóloga; a pacifismóloga; a paraadvoga-

da; a paracriminóloga; a paradiplomata; a parafilósofa; a para-hermeneuta; a para-historióloga;  

a parainvestigadora; a parajurisconsulta; a parajurisprudente; a paralegislóloga; a paramagistrada; 

a parapoliticóloga; a paraprocessóloga; a paraprospectóloga; a parassocióloga; a paratécnica judi-

ciária; a parauditora evolutiva; a parepistemóloga; a parestadista; a paretóloga; a parexegeta; a po-

licarmóloga; a paradireitóloga; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens paralegislogus; o Ho-

mo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens discernimen-

tum; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoe-

thicus; o Homo sapiens autoseriexis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens intermissi-

vista; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens hermeneuticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: materpensene paradireitológico inicial = o do pré-serenão, conscin ou 

consciex, ainda inexperiente quanto à autovivência da Paradireitologia; materpensene paradireito-

lógico intermediário = o do ser desperto, conscin ou consciex, decorrente do acúmulo razoável de 

autovivências relacionadas à Paradireitologia; materpensene paradireitológico avançado = o do 

evoluciólogo, conscin ou consciex, decorrente do acúmulo de grande autovivência relacionada  

à Paradireitologia. 

 

Culturologia: a cultura avançada da Paradireitologia. 

 

Multiexistencialidade. O materpensene paradireitológico maduro somente é definido ao 

longo de série de experiências e de extensa fieira de vidas. Quando sedimentado por longo decur-

so de tempo, forma sólido conglomerado de características intraconscienciais inalienáveis. 

Traços. Esse conjunto de traços bem definidos, construídos intraconsciencialmente, re-

lativos à Paradireitologia, representam a personificação da gama de atributos ou qualidades aptas 

a identificar o materpensene paradireitológico. 

Papel. O Curso Intermissivo tem papel fundamental para vincar tal realidade no paracé-

rebro da consciex cursista e aperfeiçoar os trafores paradireitológicos conquistados no decorrer 

dos milênios. 

Vinco. Tendo em vista o princípio evolutivo da hipomnésia ressomática, o vinco parace-

rebral visa possibilitar, sobretudo, a autorrecuperação dos cons magnos paradireitológicos, pro-

porcionando assim, maiores chances de êxito ao intermissivista nas tarefas proexológicas a serem 

realizadas na intrafisicalidade. 

 

Evoluciólogo. Muito embora sejam inúmeras as variáveis presentes, o evoluciólogo  

é quem reúne, com maior ênfase, os aspectos específicos à Paradireitologia, quando considerada  

a atribuição de tarefas interassistenciais aos componentes do Maximecanismo Interassistencial 

Multidimensional e principalmente, à Escala Evolutiva das Consciências. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intraconscienciologia, objetivando melhor compreender a co-

nexão do evoluciólogo com o materpensene paradireitológico, lista-se, em ordem alfabética, 50 

especialidades representativas das aptidões dessa personalidade relacionadas à Paradireitologia, 

aproximadas por associações simples ou relações de ideias complexas: 

01. Analiticologia. Analisa e conhece as origens (retrocognições) e os potenciais (pros-

pectivas) do materpensene paradireitológico. 

02. Atributologia. Detém as aptidões necessárias para compor o parassociograma mul-

tidimensional. 

03. Automegatraforologia. Trabalha com sinergismo os megatrafores paradireitológi-

cos. 

04. Coerenciologia. Desdramatiza qualquer agrura em razão do pleno conhecimento 

das leis holocármicas. 

05. Cogniciologia. Flexibiliza-se cognitivamente mediante a exaustividade paradireito-

lógica, abarcando a realidade de maneira mais universalista possível. 

06. Compreensiologia. Compreende a aplicabilidade da lei da hierarquia evolutiva, 

tanto por respeitar a ascendência das consciências mais avançadas, quanto por assistir as menos 

evoluídas. 

07. Consciencioterapeuticologia. Age com discernimento paradireitológico na conse-

cução das próprias curas. 

08. Conviviologia. Vivencia a maxiconvivialidade sadia diante da anticonflitividade per-

manente. 

09. Cosmoconscienciologia. Emprega os potenciais da paracerebralidade cósmica na 

defesa dos paradireitos alheios. 
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10. Cosmovisiologia. Revela as nuanças, traços, peculiaridades, imbricações, detalhes, 

minúcias e filigranas da própria consciência, sob o espeque cosmovisiológico da Paradireitologia. 

11. Criticologia. Julga as paracontrovérsias com hipersensatez autocrítica. 

12. Decidologia. Intervém e decide, com imparcialidade, na resolução profilática de 

conflitos multimilenares. 

13. Desassediologia. Concede habeas corpus ao assistido motivado pela autodespertici-

dade veterana. 

14. Determinologia. Libera-se dos contingenciamentos ínsitos à lei da evolução, por 

força do posicionamento cosmoético perene. 

15. Didaticologia. Aprende com as vivências paradireitológicas holobiográficas. 

16. Discernimentologia. Discerne, com naturalidade, as assimetrias ontológicas do Cos-

mos, analisando cada caso de per se, segundo o magno princípio da descrença. 

17. Educaciologia. Atua na reeducação paradireitológica, na condição de peça-chave do 

maximecanismo reurbexológico. 

18. Erudiciologia. Estuda amiúde as parajurisprudências planetárias e a Extraterrestrio-

logia. 

19. Evoluciologia. Estabelece o progresso consciencial no princípio da inexorabilidade 

evolutiva. 

20. Exegeticologia. Interpreta a condição cósmica da própria consciência, sob os princí-

pios interpretativos paradireitológicos (Para-Hermenêutica). 

21. Exemplologia. Exemplifica o sobrepairamento por meio do binômio autoimperdoa-

mento incessante–heteroperdoamento constante. 

22. Experimentologia. Experimenta o crescendo Paradireitologia-cosmoconsciência. 

23. Heuristicologia. Cria novas perspectivas e soluções através dos corolários paradi-

reitológicos, com o intuito de penetrar em neorrealidades megabrangentes. 

24. Integraciologia. Integra e lidera as equipexes especializadas na assistência paradi-

reitológica, notadamente quanto ao trinômio paracareação-paramediação-Transmigraciologia. 

25. Intraconscienciologia. Aplica os atributos intraconscienciais paradireitológicos em 

prol do melhor para todos. 

26. Lexicologia. Exerce a paradiplomacia na comunicação universalista, tendo por base 

o trinômio palavra certa–contexto adequado–assistência eficaz. 

27. Liberologia. Maneja com destreza o mentalsoma isolado, proporcionando o livre ar-

bítrio máximo. 

28. Lucidologia. Recupera megacons paradireitológicos por meio da interassistenciali-

dade tarística. 

29. Maturologia. Veste a camisa da Paradireitologia. 

30. Megafocologia. Converge as atuações para o megafoco interassistencial paradireito-

lógico. 

31. Megafraternologia. Demonstra invulgaridade paradireitológica em função do nível 

elevado de autoconsciencialidade megafraterna. 

32. Mentalsomatologia. Concebe holofilosoficamente a parainalienabilidade das mega-

conquistas. 

33. Ortopensenologia. Assenta a incorruptibilidade nos ideais paradireitológicos. 

34. Pacifismologia. Rechaça as últimas tisnas de belicosidade, passando a viver em ver-

dadeira pax aeterna. 

35. Parapercepciologia. Parapercebe as pararregras do Maximecanismo Interassistenci-

al Multidimensional. 

36. Parapoliticologia. Relega os poderes intrafísicos, transitórios, dando primazia às fa-

culdades conscienciais, permanentes. 

37. Paraprocedenciologia. Reconhece a imanência omnipresente das leis da multidi-

mensionalidade. 

38. Pensenologia. Alcança o ápice da saturação da pensenidade paradireitológica ho-

meostática. 
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39. Pesquisologia. Desvenda a imensidão abarcada pela Paradireitologia, existente no 

âmago da própria intraconsciencialidade. 

40. Policarmologia. Abre a policarmalidade maxifraterna. 

41. Priorologia. Assume paradeveres prioritários ao momento evolutivo, consoante  

à lei da retribuição. 

42. Proexologia. Mantém-se sem desvios na preparação e consecução da proéxis, em 

função do materpensene e da Paradireitologia. 

43. Prospectivologia. Domina a técnica paradireitológica de viver, sendo capaz de vis-

lumbrar os fluxos cosmoéticos e sincrônicos do Cosmos. 

44. Recinologia. Catalisa as recins pela teática da Paradireitologia. 

45. Serenologia. Expõe autoimperturbabilidade em virtude dos paradireitos adquiridos. 

46. Seriexologia. Acentua, por excelência, o materpensene paradireitológico pluriexis-

tencial. 

47. Sincronologia. Identifica as causas das próprias sincronicidades, mapeando a raiz 

da interatividade dos fatos e parafatos. 

48. Taquirritmologia. Apreende as transverpons paradireitológicas. 

49. Verbaciologia. Torna patente os saldos paradireitológicos nas verbações diuturnas. 

50. Voliciologia. Empenha ao máximo a própria vontade na concretização do Estado 

Mundial e da democracia pura. 

 

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 materpensene paradireitológico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

02.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Ficha  Evolutiva  Pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

09.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

10.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Parainalienabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

14.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

15.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

 

EM  GERAL,  A  AFINIDADE  DAS  CONSCINS  PELA  PARADI-
REITOLOGIA  NÃO  DECORRE  DAS  VIVÊNCIAS  HAURIDAS  

APENAS  NA  ATUAL  EXISTÊNCIA,  MAS  SIM  DE  EXTENSA  

CAMINHADA  EVOLUTIVA  NO  DECORRER  DOS  MILÊNIOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica no holopensene pessoal traços do ma-

terpensene paradireitológico? Encaixa-se em alguma das aptidões mencionadas? Por quais moti-

vos? 
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M A T E R P E N S E N E    P R E D O M I N A N T E  
( MA T E R P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O materpensene predominante é a condição pessoal, específica, identifica-

da quanto à predominância, no atual nível evolutivo, das manifestações autopensênicas psicossô-

micas ou mentaissomáticas da conscin, homem ou mulher, quando sob criteriosa análise penseno-

gráfica, seja auto ou heteranálise. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição do idioma Latim, mater, vem da raiz do idioma 

Indoeuropeu, matr, “mãe, representada em todas as l nguas indoeuropeias”. O vocábulo pensa-

mento 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 La-

tim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as im-

pressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida 

afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém do 

idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, 

“força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo predominante vem igualmente do idioma 

Francês, prédominer, “predominar”, e este do idioma Latim Medieval, predominari, de dominari, 

“ser senhor; dominar; mandar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Predomínio do materpensene. 2.  Materpensene individual. 

Neologia. As 3 expressões compostas materpensene predominante, materpensene predo-

minante elementar e materpensene predominante superior são neologismos técnicos da Mater-

pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Megafoco pessoal predominante. 2.  Interesse pessoal predominante. 

Estrangeirismologia: o mental idiomatic base predominante. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao nível autopensênico pessoal. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Materpense-

ne: autopensene-chave específico. Há pensenedores subcerebrais. Repensenizemos o automater-

pensene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o materpensene predominante; o holopensene pessoal da materpensenida-

de lúcida; o materpensene pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade; o autopensenograma. 

 

Fatologia: a autavaliação conscienciométrica; o conscienciograma; o megatrafor da 

consciência; o nível do autodiscernimento pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o materpensene pessoal como sendo o princípio ordenador das manifes-

tações autopensênicas. 

Codigologia: o código evolutivo. 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia. 

Tecnologia: a técnica da autopensenização a partir do pen. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 
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Efeitologia: o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo autolúcido da consciência. 

Enumerologia: o nível do holopensene pessoal; o pilar mestre do holopensene pessoal; 

a ideia matriz da consciência; o leitmotiv da existência pessoal; o sentido do ponteiro consciencial 

pessoal; o materpensene pessoal como unidade de medida da autocrítica; a síntese do autocons-

cienciograma. 

Binomiologia: o binômio psicossoma-mentalsoma. 

Interaciologia: a interação Mentalsomaticologia-Autodiscernimentologia. 

Crescendologia: o crescendo psicossomaticidade-mentalsomaticidade. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico do raciocínio tripartite pen-sen-ene. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo homem animal / homem consciencial. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a mentalsomatofilia; a psicossomaticofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a volicioteca; a men-

talsomatoteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Materpensenologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; 

a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocrite-

riologia; a Autopriorologia; 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 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 orthopensenicus; o Homo sapiens materpensenologus;  

o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens systemata;  

o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens reeducator. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: materpensene predominante elementar = o da conscin dominada pelas 

manifestações do paracorpo dos desejos, o psicossoma; materpensene predominante superior 

= o da conscin dominada pelas manifestações do paracorpo do autodiscernimento, o mentalsoma. 

 

Culturologia: a neocultura evoluída da autopensenização consciente. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Materpensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, a tabela de 17 confrontos básicos das preferências da conscin quando sob o governo do mater-

pensene pessoal predominante pelo psicossoma ou pelo mentalsoma: 

 

Tabela  –  Materpensene  Predominante 

 

N
os

 Psicossomatologia Mentalsomatologia 

01. Cerebelo:  Miologia Cérebro:  intelectualidade 

02. Conscin  vulgar Conscin  lúcida  lógica 

03. Credulidade:  ingenuidade Omniquestionamento 

04. Dança:  sapateado Hermenêutica:  compreensão 

05. Domínio  da  psicomotricidade Domínio  do  autodiscernimento 

06. Emotividade  instintiva Sentimentalidade  elevada 

07. Holopensene  pessoal  emocional Holopensene  pessoal  ideológico 

08. Inteligência  monodimensional Inteligência  cosmovisiológica 

09. Iscagem  humana  inconsciente Vivência  do  tenepessismo  lúcido 

10. Lacrimogenia  cardiochacral Sorrisogenia  coronochacral 

11. Predomínio  da  sexualidade Predomínio  da  afetividade 

12. Preferência  pela  música  popular Preferência  pela  música  erudita 

13. Romance:  novela Obra  escrita  técnica 

14. Subcerebralidade  vegetativa Paracerebralidade  multidimensional 

15. Tarefa  da  consolação (Tacon) Tarefa  do  esclarecimento (Tares) 

16. Tendência  ao  ansiosismo Retilinearidade autopensênica 

17. Tendência  à  riscomania Autocogniciologia   

 

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 materpensene predominante, indicados para a expansão 

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 
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06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

08.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

10.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

A  MAIORIA  ABSOLUTA  DOS  INTERMISSIVISTAS  NESTA  

DIMENSÃO,  NO  TERCEIRO  MILÊNIO,  É  CONSTITUÍDA  DE 
CONSCINS  GRAVITANDO  DAS  MANIFESTAÇÕES  MATER-
PENSÊNICAS  DO  PSICOSSOMA  PARA  O  MENTALSOMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encarou a própria avaliação pensenográfica? 

Qual paracorpo predomina, realisticamente, em você, no dia a dia: o mentalsoma ou o psicos-

soma? 
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M A T E R P E N S E N E    V E R B E T O L Ó G I C O  
( ME G A F O C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O materpensene verbetológico é a matriz, o pilar mestre, o leitmotiv, o foco 

temático ou o pensene predominante de cada verbete publicado na Enciclopédia da Consciencio-

logia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição do idioma Latim, mater, vem do idioma Indo- 

-Europeu, matr, “mãe, representada em todas as l nguas indoeuropeias”. O vocábulo pensamento 

procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; consi-

derar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, 

sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impres-

sões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afeti-

va; 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 verbetológico originou-se do termo verbete, e este 

do termo verbo derivando do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, 

opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Sé-

culo XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. 

Sinonimologia: 1.  Ideia-mãe verbetológica. 2.  Princípio diretor do verbete. 3.  Matriz 

pensênica do verbete. 

Neologia. As 3 expressões compostas materpensene verbetológico, materpensene verbe-

tológico explícito e materpensene verbetológico implícito são neologismos técnicos da Megafoco-

logia. 

Antonimologia: 1.  Pensene secundário do verbete. 2.  Materpensene do verbetógrafo. 

Estrangeirismologia: o target verbetológico; a condição sine qua non verbetológica; os 

frames of consciousness verbetológicos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à identificação da essência verbetológica. 

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

princípio ordenador.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o materpensene verbetológico; o holopensene pessoal da tares escrita;  

a intrarticulação materpensenológica; o fato de o materpensene verbetológico ser a essência idea-

tiva do verbete; o radar verbetológico expresso no materpensene da entrada enciclopédica; o ma-

terpensene verbetológico cosmoético; a meganálise do verbete auxiliando na identificação do ma-

terpensene verbetológico; a necessidade do entrelaçamento materpensenológico; a autocentragem 

intraconsciencial qualificando a consistência do materpensene verbetológico. 

 

Fatologia: o detalhe decisivo do verbete; o ato de manter-se alinhado à quintessência 

verbetológica; o megafoco, a delimitação da pesquisa e a linha argumentativa enquanto pontos- 

-chave do verbete; a determinação irretocável em manter-se fiel ao viés do verbete; as expressões 

desviadoras do foco de atenção; as expressões guarda-chuvas; a ausência de profundidade e rigor; 

as ideias soltas; as palavras soltas; o desvio do foco verbetológico; a escrita convergente à essên-

cia temática; a escrita saudável traduzida na ideia-mater verbetológica; o desencadeamento ideati-

vo; o fio condutor da entrada enciclopédica. 
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Parafatologia: o refinamento expresso na assistência multidimensional inerente à essên-

cia verbetológica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a veiculação das ideias 

paracerebrais a partir da materialização do megafoco ideativo do verbete; a paraconexão da escri-

ta com o fluxo cósmico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo materpensene atrator–materpensene verbetológico. 

Principiologia: o megaprincípio “nada substitui o esforço pessoal” aplicado à verbeto-

grafia. 

Codigologia: as regras dos códigos evolutivos expressas no materpensene da entrada en-

ciclopédica. 

Teoriologia: a teática do continuísmo consciencial aplicada ao verbetorado consciencio-

lógico. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica tertuliária; a técnica da qualificação dos 

verbetes; a técnica da picotagem das ideias; a técnica da atomização das ideias; a técnica da cir-

cularidade; a técnica da autopensenização polifásica. 

Voluntariologia: o voluntariado verbetográfico conectado ao materpensene da Institui-

ção Conscienciocêntrica (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Conscienciografologia.  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Verbetologia; o Colégio Invisível da Materpense-

nologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: os efeitos do materpensene verbetológico na reciclagem da postura de me-

nos valia mentalsomática do redator; os efeitos do alinhamento de estilo e foco; os efeitos cosmo-

éticos e evolutivos da exposição dos materpensenes verbetológicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses antidispersivas oriundas da escrita focada. 

Ciclologia: o ciclo de escrita do verbete; o ciclo primeira redação–revisão–segunda re-

dação do verbete conscienciológico. 

Binomiologia: o binômio paragenética do autor–materpensene verbetológico. 

Interaciologia: a interação ponto de partida–ponto de chegada. 

Crescendologia: o crescendo amorfismo verbetológico divergente–morfismo verbetoló-

gico convergente. 

Trinomiologia: o trinômio materpensene verbetológico coerente–materpensene verbeto-

lógico consistente–materpensene verbetológico definido. 

Antagonismologia: o antagonismo desviacionismo / meganálise; o antagonismo disper-

são intelectual / materpensene verbetológico. 

Paradoxologia: o paradoxo da flexibilidade da pensenização retilínea. 

Legislogia: as leis reguladoras da competência verbetológica. 

Filiologia: a verbetofilia; a verbetografofilia; a autopesquisofilia; a mentalsomatofilia;  

a leiturofilia; a lexicofilia; a psicossomaticofilia. 

Fobiologia: o materpensene verbetológico dirimindo a fobia ao erro. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial por meio da escrita, 

revisão e defesa verbetográfica. 

Mitologia: a eliminação do mito da geração espontânea do verbete. 

Holotecologia: todas as tecas. 

Interdisciplinologia: a Megafocologia; a Materpensenologia; a Verbetologia; a Mental-

somatologia; a Pensenologia; a Enciclopediologia; a Priorologia; a Lexicologia; a Criticologia;  

a Comunicologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o autor focado; o verbetólogo; o escritor; o pesquisador; o filólogo;  

o lexicólogo; o polímata; o comunicólogo; o tertuliano; o conscienciólogo; o cognopolita; o proje-

tor consciente; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autora focada; a verbetóloga; a escritora; a pesquisadora; a filóloga;  

a lexicóloga; a polímata; a comunicóloga; a tertuliana; a consciencióloga; a cognopolita; a proje-

tora consciente; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verberator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

encyclopaedologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens philologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens 

scriptor.  

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: materpensene verbetológico explícito = a tese central tornada evidente ao 

leitor da Enciclopédia da Conscienciologia; materpensene verbetológico implícito = a tese central 

ainda obscura ao verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia.  

 

Culturologia: a cultura da criatividade; a cultura do megafoco ideativo. 

 

Cosmovisão. Sob a ótica da Megafocologia, eis, na ordem alfabética, 6 expressões aproxi-

madas ao materpensene verbetológico: 

1.  Célula-mater verbetológica.  

2.  Cerne verbetológico.  

3.  Diretriz verbetológica. 

4.  Eixo verbetológico. 

5.  Essência verbetológica.  

6.  Megaconvergência verbetológica. 

 

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 materpensene verbetológico, indicados para a expansão 

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

01.  Detalhe  decisivo:  Cosmossintesologia;  Neutro. 

02.  Dispersão  intelectual:  Dispersologia;  Nosográfico. 

03.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

04.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

05.  Materpensene  atrator:  Materpensenologia;  Neutro. 

06.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

07.  Matriz  mental:  Megafocologia;  Neutro. 

08.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 

09.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  megafocal:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

13.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

14.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 
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O  ENCICLOPEDISTA  CONSCIENCIOLÓGICO,  AO  RATIFI-
CAR  O  MATERPENSENE  VERBETOLÓGICO,  EVITA  A  CON-
DIÇÃO  DE  DESVIO,  SAÍDA  PARA  O  ACOSTAMENTO,  DU-
RANTE  A  PESQUISA,  ESCRITA  E  DEFESA  DO  VERBETE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica o materpensene dos verbetes da Enci-

clopédia da Conscienciologia? Avalia a importância de mapear a essência verbetográfica de cada 

temática apresentada?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichá-

rios; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 

cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; 2012; páginas 285 e 286. 

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

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 
353 a 365. 

 

F. M. C. 
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M A T R I Z    C U L T U R A L  
( H O L O C U L T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A matriz cultural é o lugar, casa materna, paterna, fonte, origem e molde 

dos contingenciamentos e condicionantes da cultura, conjunto de conhecimentos, informações  

e saberes adquiridos, tanto individuais quanto grupais, em evolução no grupúsculo social ou na 

Socin, gerados e fixados na vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo matriz vem do idioma Latim, matrix, “f mea que está criando 

os filhos, que amamenta; galinha parideira; árvore que deita rebentos; mãe; tronco; origem; útero; 

ventre; registro público; metr pole”. Apareceu no Século XV. A palavra cultura procede também 

do idioma Latim, cultura, “ação de cuidar, tratar; venerar  no sentido f sico e moral , e por exten-

são, civilização”. Surgiu no mesmo Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Base cultural. 2.  Forma sociocultural; matriz social. 3.  Matriz exis-

tencial. 4.  Pião cultural. 5.  Alicerce intelectual. 6.  Matriz paracultural. 7.  Paraaculturação. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo matriz: blo-

comatriz; contramatriz; guia-matriz; matricial; matrização; matrizador; matrizadora; matriza-

gem; matrizar; matriz-gaveta. 

Neologia. As duas expressões compostas matriz cultural automimética e matriz cultural 

neoparadigmática são neologismos técnicos da Holoculturologia. 

Antonimologia: 1.  Anticultura. 2.  Pseudocultura. 3.  Filial cultural (marginália).  

4.  Hibridismo identitário. 5.  Autismo. 6.  Despersonalização. 6.  Nomadismo. 7.  Expatriação 

cultural. 8.  Exílio. 

Estrangeirismologia: o background cultural; o Zeitgeist; a cultura da gun society;  

a contracultura hippie. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cogniciologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ocorrem 

omnichoques culturais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cultura; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

o materpensene na condição de matriz pensênica, cultural, pessoal; a matriz neocultural, evoluída, 

da autopensenização cosmoética. 

 

Fatologia: o renascimento na dimensão humana; a família nuclear; a Mesologia; as co-

leiras sociais do ego; o porão consciencial na fase adulta; os folclores; os tradicionalismos; o flu-

xo das realidades do Cosmos; o transformismo universal; a irradiação consciencial para a existên-

cia humana; a volta aos penates; as origens familiares; o idioma nativo; a reciclagem existencial; 

as bases da reeducação pessoal; o ponteiro consciencial; o autodesconfiômetro; a mudança da 

matriz mental; a reciclagem intraconsciencial; a transcendência da invéxis; a grande renovação 

profilática pessoal; a educação intercultural; o Megacomplexo Cultural Holoteca. 

 

Parafatologia: a Paragenética pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cultura parapsíquica (paracultura); a cultu-

ra multidimensional; a cultura da Evoluciologia; a matriz paracultural da autoparaprocedência;  

a força intermissiva da autoproéxis. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio diretor da consciência. 

Tecnologia: a técnica da evitação da cultura do atraso; a cultura tecnológica. 

Voluntariologia: a Interculturologia do voluntariado; a coexistência cultural no volun-

tariado; o vínculo consciencial cultural entre os voluntários e voluntárias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da cultura em geral. 

Enumerologia: a procedência cultural; a origem dos costumes; a raiz dos usos; a fonte 

das reações pessoais; o freio dos condicionamentos; a canga de hábitos arraigados; os grilhões da 

má-educação. 

Binomiologia: o binômio cultura-modismo; o binômio matriz cultural–materpensene 

pessoal. 

Interaciologia: a interação polo cultural–qualidade da vida humana. 

Crescendologia: o crescendo coerência da nuança–mutilação cultural; o crescendo 

multicultura-aculturação-paraaculturação. 

Trinomiologia: o trinômio História-Política-Cultura; o trinômio Multiculturologia- 

-Multidisciplinologia-Multidimensiologia; o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o tri-

nômio povo-etnia-cultura; o trinômio Interlúdio-paraaculturação-paraprocedência; o trinômio 

cultura nuclear–cultura grupocármica–cultura policármica. 

Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin. 

Antagonismologia: o antagonismo cultura da celebridade / angústia do anonimato. 

Paradoxologia: os paradoxos culturais. 

Politicologia: a política da Educação; a política da burocracia. 

Legislogia: as leis dos polos culturais. 

Filiologia: a culturofilia. 

Fobiologia: a culturofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose. 

Maniologia: a teomania; a idolomania. 

Mitologia: os mitos culturais seculares. 

Holotecologia: a culturoteca; a intelectoteca. 

Interdisciplinologia: a Holoculturologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Mesologia;  

a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Polimatolo-

gia; a Antropologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente cultural cosmoé-

tico; o promotor cultural; o divulgador cultural; o gestor cultural; o refém da autoimagem cultural 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente cultural 

cosmoética; a promotora cultural; a divulgadora cultural; a gestora cultural; a refém da autoima-

gem cultural pública. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens eruditus; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens pancognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: matriz cultural automimética = a da conscin medíocre, tradicionalista, 

convencional, mesológica; matriz cultural neoparadigmática = a da conscin lúcida, recicladora, 

interassistencial, intermissivista. 

 

Culturologia: a matriz cultural; a linha mestra cultural; o eixo vital da cultura; o epicen-

tro cultural; o núcleo cultural; a base idiomática mental nos fundamentos da matriz cultural; a cul-

tura geral; os acervos culturais; a relatividade cultural; o viés cultural; a linha mestra da cultura 

pessoal; o nível da cultura pessoal; a bagagem cultural; a coexistência cultural; os elos culturais; 

as pontes culturais; os cremes de culturas; o catalisador cultural; os vícios da formação cultural; 

as mimeses culturais; o conformismo cultural; a cultura do jeitinho; a cultura da banalidade;  

a cultura da folia; a sujeição cultural degradante; os pertúrbios culturais; os idiotismos culturais 

nacionaleiros, mesológicos, religiosos e folclóricos; os nós górdios culturais, atravancadores da 

evolução, fixados pelas religiões e as seitas; a afetação cultural; a agitação cultural; a indústria 

cultural; a cultura heurística; as áreas culturais; os centros culturais; as promoções culturais; os in-

tercâmbios culturais; as excursões culturais; a ultrapassagem pessoal da retrocultura; a reestratifi-

cação cultural; a autorreeducação cultural; os dicionários culturais cerebrais; a expressão cultural; 

os puritanismos socioculturais; a cultura interassistencial; a megacultura teática; a multiculturali-

dade; os Neomulticulturalismos; a transculturalidade; o Monoculturalismo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holoculturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a ta-

bela com 30 confrontos entre as categorias de culturas ou modalidades culturais, em geral: 

 

Tabela  –  Confrontos  das  Modalidades  Culturais 

 

N
os

 Culturas  Paradigmáticas Culturas  Automiméticas 

01. Cultura conscienciológica (consciência) Cultura materiológica (matéria) 

02. Cultura da atualização cognitiva Cultura da alheação social 

03. Cultura da Ciência (esclarecimento) Cultura da bovinolatria (medo) 

04. Cultura da Cosmoeticologia vivida Cultura da corrupção fossilizadora 

05. Cultura da difusão do conhecimento Cultura do hermetismo do conhecimento 

06. Cultura da formação escolar Cultura da ignorância deformativa 

07. Cultura da interassistencialidade Cultura da reclamação doentia 
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N
os

 Culturas  Paradigmáticas Culturas  Automiméticas 

08. Cultura da Justiça (Paradireitologia) Cultura da impunidade hedionda 

09. Cultura da não-violência Cultura da violência crassa 

10. Cultura da ordem social Cultura dos desgovernos paralelos 

11. Cultura da paz (pacificação) Cultura do belicismo (truculência)  

12. Cultura da razão (discernimento) Cultura do ignorantismo (mitos) 

13. Cultura das marcas de excelência Cultura dos lixos mentais (factoides) 

14. Cultura da teaticidade (realização) Cultura da postergação indefinida 

15. Cultura da tesaurização cognitiva Cultura do desperdício cognitivo 

16. Cultura da transparência (glasnost) Cultura da mentiraria desinformativa  

17. Cultura da utilidade (megacultura) Cultura da inutilidade (subcultura) 

18. Cultura dinâmica evolutiva Cultura das deformações sociais 

19. Cultura do autodiscernimento Cultura do fanatismo (superstições) 

20. Cultura do estímulo cognitivo Cultura da hibernação cognitiva 

21. Cultura do maior esforço Cultura do menor esforço 

22. Cultura do oásis holocognitivo Cultura do caos dos malentendidos 

23. Cultura do princípio da descrença Cultura da crença dogmática 

24. Cultura erudita (megacultura avançada)  Cultura popular (incultura folclórica) 

25. Cultura megafocal na saúde Cultura desfocada nas aberrações 

26. Cultura onímoda progressiva Cultura da infantilização estagnadora 

27. Cultura parapsíquica multidimensional Cultura eletronótica monodimensional 

28. Cultura proexológica (Priorologia) Cultura da jogatina onipresente 

29. Cultura tenepessista discreta Cultura da ostentação do requinte 

30. Cultura universalista (Holofilosofia) Cultura regionalista separatista 

 

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 matriz cultural, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

03.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Fonte  de  controle:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

07.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

09.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 
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A  MATRIZ  CULTURAL  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  ADULTA,  
ESPECIFICA  A  PROFUNDIDADE  EVOLUTIVA  DA  COSMO-

VISÃO  ALCANÇADA  NA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL 
E  NOS  AUTORREVEZAMENTOS  MULTIEXISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, permanece com a matriz cultural primitiva, da 

infância, ou renovou as raízes culturais na fase da maturidade? Qual megafoco gerou a reno-

vação? 
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M A T R I Z    M E N T A L  
( ME G A F O C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A matriz mental é a estrutura, o embasamento e a fonte de recursos intra-

conscienciais das reações do microuniverso da consciência ante os desafios evolutivos, de cada 

momento, do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo matriz vem do idioma Latim, matrix, “f mea que está criando 

os filhos, que amamenta; galinha parideira; árvore que deita rebentos; mãe; tronco; origem; útero; 

ventre; registro público; metr pole”. Apareceu no Século XV. O termo mental procede do idioma 

Latim Tardio, mentalis, “do esp rito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; in-

tenção; pensamento; intelig ncia”. Surgiu no mesmo Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Matriz consciencial. 2.  Matriz egoica. 3.  Matriz pensênica. 

Neologia. As 4 expressões compostas matriz mental, matriz mental somática, matriz 

mental psicossomática e matriz mental mentalsomática são neologismos técnicos da Megafoco-

logia. 

Antonimologia: 1.  Consciência desorganizada. 2.  Leniência autevolutiva. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade intraconsciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Materpense-

ne: matriz pensênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os re-

tropensenes fixados; o materpensene sendo a matriz da autopensenidade; as recins transformado-

ras da matriz pensênica; a linearidade da autopensenização; a matriz da autopensenização; o cen-

tro dinâmico da autopensenidade; o materpensene pessoal predominante. 

 

Fatologia: a matriz mental; a base da atitude mental; a forma de apreender do mundo;  

a maneira de elaborar mentalmente as vivências; o modo pessoal de reagir à realidade; a cons-

tituição da matriz mental; a base idiomática; o somatório das autovivências; os traumas fixados; 

os mecanismos de defesa do ego; os comportamentos condicionados; a bagagem cognitiva; a ma-

triz mental autoritária; a matriz mental cartesiana; a matriz mental de referência; a matriz mental 

religiosa; as tendências da pessoa; as mudanças para melhor da matriz mental pessoal; o neopara-

digma consciencial; as conquistas evolutivas fundamentais; a ortocentralidade; a coerência pes-

soal; o norteamento da consciência; a tares como sendo o instrumento de renovação da matriz 

mental; a teática conscienciológica exigindo a reestruturação da matriz mental pessoal; os atos 

mentaissomáticos; o equilíbrio mental; a protimia; a saúde mental. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o somatório das paravivências; a bagagem retrocognitiva; a conclu-

são do Curso Intermissivo (CI) como ponto inicial da construção da matriz mental pró-evolução. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo cérebro-paracére-

bro (matriz). 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da série de vidas humanas suces-

sivas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias conscienciológicas. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica da Impactoterapia; as técnicas 

da reeducação. 

Voluntariologia: as reciclagens propiciadas pelo voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Cons-

cienciólogos. 

Efeitologia: o efeito das matrizes mentais na autexpressão; os efeitos das ponderações 

autorreflexivas na evolução consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses reestruturantes das matrizes mentais. 

Ciclologia: o ciclo megatrafor-materpensene. 

Binomiologia: o binômio matriz mental–matriz cultural; o binômio Imagística-Imagéti-

ca; o binômio geopolítico bússola-âncora. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo matriz mental automimética–matriz mental pró- 

-evolução; o crescendo pacificação íntima–Autodeterminologia correta. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio megaa-

tributo-megatrafor-materpensene; o trinômio passado-presente-futuro. 

Polinomiologia: o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir. 

Antagonismologia: o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo conscin focada / 

conscin sem megafoco; o antagonismo pessoa antenada / pessoa confusionista; o antagonismo 

matriz mental fixada ou apriorística / matriz mental flexível em atualização permanente. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a criteriofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;  

a cogniciofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a neofobia fixando matrizes mentais. 

Maniologia: a nostomania realimentando retromatrizes mentais. 

Mitologia: as matrizes mentais primitivas presentes nos mitos em geral. 

Holotecologia: a recexoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; 

a intelectoteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Megafocologia; a Evoluciologia; a Materpensenologia; a Mental-

somatologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Policarmo-

logia; a Tenepessologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Parassociologia. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens matrix; o Homo sapiens mentalis; o Homo sapiens men-

talmatrix; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens pancognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: matriz mental somática = a do indígena ainda restrito à Natureza; matriz 

mental psicossomática = a do artista ainda restrito aos comocionalismos; matriz mental mentalso-

mática = a do cientista de maior autodiscernimento, mais envolvido com a racionalidade e a Ló-

gica. 

 

Culturologia: a cultura da hiperacuidade intraconsciencial; a Multiculturologia da Ho-

lomaturologia; as multiculturas vivenciadas na seriéxis pessoal influentes na matriz mental atual. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Megafocologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 categorias básicas de reações intraconscienciais geradas a partir da matriz mental da cons-

ciência: 

1.  Autoconvicções: as experiências pessoais; os posicionamentos; a holomaturidade; as 

exemplificações pessoais; o interesse pelo autoparapsiquismo. 

2.  Carreira profissional: a vocação; os potenciais do ego; a polivalência ou a versatili-

dade; a capacidade pessoal de renovação e reciclagem existencial. 

3.  Círculo social e parassocial: as amizades; o universo de relações interconscienciais 

intra e extrafísicas; o grau de interassistencialidade alcançado pelo ego. 

4.  Materpensene pessoal: o pensene predominante na consciência no momento evolu-

tivo; o nível da inteligência evolutiva (IE). 

5.  Ponteiro consciencial: a qualidade da bússola intraconsciencial; os objetivos pes-

soais; os projetos em andamento; a qualidade da programação existencial. 

6.  Preferências pessoais: as coisas favoritas; a qualificação das escolhas; o grau do des-

confiômetro; o nível de autopriorização cosmoética nas atividades pessoais. 

7.  Tendências: o trinômio neoveios-neovieses-neovertentes resultante dos autesforços 

da consciência; os interesses básicos atuais gerados pela holobiografia, através dos milênios. 

 

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 matriz mental, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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03.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

05.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

10.  Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

11.  Neoidentidade:  Egocarmologia;  Neutro. 

12.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

13.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  MATRIZ  MENTAL  EXIGE  SER  CRITERIOSAMENTE  DIA- 
GNOSTICADA,  COM  AUTOCRÍTICA  E  REALISMO,  POR  TO- 
DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  QUANDO  INTERESSADA  NA  DI- 
NAMIZAÇÃO  DO  SALDO  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou e qualificou a própria matriz men-

tal? Desde quando? 
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M A T U R I D A D E    E M O C I O N A L    N A    J U V E N T U D E  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maturidade emocional na juventude é o estado ou condição de equilíbrio 

e maturescência afetiva atingida pela conscin, homem ou mulher, ainda na fase juvenil, notada-

mente quando aplicante da técnica da invéxis, invertendo o fluxo biopsicossocial e refletindo na 

qualificação das relações intra e interconscienciais por meio da priorização lúcida do mentalsoma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo maturidade vem do idioma Latim, maturitas, “maturidade; ma-

dureza; maturação; maduração; tempo próprio; maior grau de desenvolvimento; complemento; 

perfeição”. Surgiu em 1873. O termo émocional deriva do idioma Francês, émotion, “perturbação 

moral”, derivado de emouvoir, e este do idioma Francês Antigo, motion, com origem no idioma 

Latim, motio, “movimento; perturbação  febre ”. Apareceu em 1922. A palavra juventude proce-

de do idioma Latim, juventus, “época ou condição de estar na mocidade, de ser jovem”. Surgiu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Maturidade afetiva precoce. 2.  Maturescência afetiva juvenil.  

3.  Maturidade psicossomática do jovem. 

Neologia. As duas expressões compostas maturidade emocional elementar e maturidade 

emocional avançada são neologismo técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Imaturidade afetiva juvenil. 2.  Infantilismo afetivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à antecipação da maturidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade precoce; os invexopenses; a invexo-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os neopensenes; a neopen-

senidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade embasando os posicionamentos maduros. 

 

Fatologia: a maturidade emocional na juventude; a maturidade imberbe; a antecipação 

da assistência genuína desde a juventude; a antecipação dos acertos grupocármicos; a criticidade 

social coerente antidispersiva; a convivialidade sadia enquanto ponto chave para o desenvolvi-

mento da maturidade emocional; o autoconvívio sadio; a escolha das amizades; a autocognição 

enquanto pré-requisito para a maturidade afetiva; o aproveitamento útil do tempo; o atendimento 

das necessidades afetivas; a autoconscienciometria enquanto ferramenta essencial; a autocompre-

ensão promotora da maturidade emocional; a visão romântica da vida intrafísica enquanto 

dificultador para a sustentação da invéxis; a falta de limites na infância induzindo as imaturidades 

futuras; a predominância dos instintos favorecendo os desvios de proéxis; a geração criada para 

ser emocionalmente frágil; as redes sociais podendo ser reforço de baixa autestima e vitimização;  

a vaidade intelectual expressando imaturidade emocional crassa; a afetividade seletiva na assis-

tência pró-forma; as manifestações psicossomáticas exaltadas pela Socin comprimindo pouco  

a pouco o uso racional do holossoma; a militância; o excesso de estímulos reforçando o ansiosis-

mo e a depressão na geração atual; os caprichos infantis tolhendo a recuperação de cons do inver-

sor ou da inversora; a extensão do porão consciencial; a repressão disfarçada de autossuficiência, 

dificultadora da sustentação da invéxis; a relação direta das evitações da invéxis com as carências 

emocionais; o desvio de proéxis decorrente das escolhas emocionais e imaturas; a fuga da realida-

de criada pelos pais emocionalmente imaturos; as patologias e distúrbios advindos da imaturidade 

emocional; a adultecência; a desdramatização dos erros; a eliminação dos bagulhos emocionais;  
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a gratidão enquanto indicador de maturidade; o domínio das reações psicossomáticas pelo auto-

discernimento do mentalsoma; o impacto da maturidade emocional na sustentação da invéxis;  

o predomínio do autodiscernimento no microuniverso consciencial contra o Zeitgeist da Socin Pa-

tológica; a resiliência evolutiva; a mentalsomaticidade do jovem. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo 

destrambelhado decorrendo da instabilidade emocional; a doação de energias fraternas; a autovi-

vência da tenepes; a higienização de psicosferas; os desbloqueios chacrais; a blindagem energéti-

ca; a tares para as consciexes melindrosas e imaturas; a conexão com o amparo extrafísico; os au-

to e heterodesassédios; os extrapolacionismos parapsíquicos a partir do domínio das emoções; os 

resgates na Baratrosfera; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fra-

ternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo resiliência-maturidade; o sinergismo autocompreensão- 

-autoresponsabilização; o sinergismo autolucidez precoce–autocrítica imberbe. 

Principiologia: os princípios da intercompreensão; o princípio da interassistencialida-

de; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio “isto não é para mim”; o princípio da in-

corruptibilidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD). 

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

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da inversão existencial. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial enquanto modelo de priorização da matu-

ridade desde a juventude; a técnica do sobrepairamento; as técnicas autoconscienciométricas; as 

técnicas autoconsciencioterápicas; as técnicas de autossustentabilidade consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado enquanto ferramenta essencial de antecipação da ma-

turidade; o voluntariado conscienciológico precoce; o voluntariado na ASSINVÉXIS. 

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

cienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia;  

o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autodespertolo-

gia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 

imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Holomaturolo-

gia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Co-

légio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos parapsíquicos do equilíbrio emocional. 

Ciclologia: o ciclo das mudanças pessoais constantes enquanto mensuração invexológi-

ca; o ciclo da carência afetiva mantido pela deficiência cognitiva; o ciclo da racionalidade estéril 

travando o desenvolvimento afetivo. 

Binomiologia: o binômio desdramatização-autodesassédio; o binômio admiração-dis-

cordância; o binômio maturidade afetiva–maturidade cognitiva. 

Crescendologia: o crescendo maturidade-desperticidade; o crescendo patológico como-

dismo–estagnação evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio resiliência-autenfrentamento-recin; o trinômio maturidade–

–grupalidade–liderança cosmoética; o trinômio autorresponsabilização-antivitimização-recicla-

gem; o trinômio abertismo-conscienciometria-maturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo pusilanimidade / invexibilidade; o antagonismo 

competição / singularidade; o antagonismo adolescência racional / maturidade biológica. 

Paradoxologia: o paradoxo da inexperiência do inversor face à proposta de antecipa-

ção da maturidade na invéxis. 

Legislogia: a lei do maior esforço desde a juventude. 
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Filiologia: a assistenciofilia; a invexofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a criticofi-

lia; a autopesquisofilia; a recinofilia; a neofilia; a raciocinofilia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome de Peter Pan; a síndrome da ecto-

pia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; a síndrome 

da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do infantilismo na fase adulta. 

Mitologia: o mito de a conscin jovem necessariamente manifestar imaturidades emocio-

nais; o mito da independência absoluta. 

Holotecologia: a invexoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a cognoteca; a mentalsoma-

toteca; a afetivoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Holomatu-

rologia; a Evoluciologia; a Paraconviviologia; a Interassistenciologia; a Duplologia; a Proexolo-

gia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin madura; a conscin inversora; a conscin lúcida; a conscin resilien-

te; a conscin cobaia; a conscin fraterna; a consciência mentalsomática; a consciência autocrítica  

a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin altruísta; a conscin enciclo-

pedista. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o jovem assistente; o intelectual; o afetuoso;  

o cosmovisiologista; o aglutinador; o inversor grato; o comunicólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o intermissivista teático; o epi-

con lúcido; o escritor; o amparador intrafísico; o exemplarista; o proexista; o proexólogo; o com-

pletista; o agente retrocognitor inato; o triatleta consciencial; o voluntário da Conscienciologia;  

o tenepessista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a jovem assistente; a intelectual; a afetuosa;  

a cosmovisiologista; a aglutinadora; a inversora grata; a comunicóloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a intermissivista teática; a epicon 

lúcida; a escritora; a amparadora intrafísica; a exemplarista; a proexista; a proexóloga; a comple-

tista; a agente retrocognitora inata; a triatleta consciencial; a voluntária da Conscienciologia; 

a tenepessista; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapi-

ens autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens li-

bertarius; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens socia-

lis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens exemplaris; o Ho-

mo sapiens teaticus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maturidade emocional elementar = a do inversor iniciante na aplicação 

da técnica da invéxis; maturidade emocional avançada = a do inversor experiente na aplicação da 

técnica da invéxis. 

 

Culturologia: a cultura da Invexologia; a cultura do abertismo consciencial; a cultura 

da priorização assistencial juvenil; a cultura do autodesassédio; a cultura da liberdade sadia;  

a cultura da fraternidade; a cultura da autorresponsabilização evolutiva; a cultura da autopriori-

zação; a cultura da autolibertação dos modismos; a cultura da evolutividade. 

 

Contrapontologia. Eis, em ordem alfabética, 7 evidências da relação direta entre as 

imaturidades emocionais e as posturas anti-invéxis: 
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1.  Academicismo: na maioria dos casos é mero reforço da vaidade intelectual e repres-

são emocional, utilizando como mecanismo de fuga das próprias emoções e dificuldade afetivas. 

2.  Casamento: formalização de relacionamento apenas para obter segurança afetiva  

e financeira ou status social, demonstrando imaturidade emocional crassa. 

3.  Gestação humana: manutenção de relacionamento malsucedido ou garantia de cui-

dador na velhice, apontando carências afetivas na opção pela gestação humana. 

4.  Hedonismo: predomínio e exacerbação das reações psicossomáticas, levando  

a conscin ao subnível quanto ao uso do autodiscernimento, reforçando trafares predominantes na 

fase do porão consciencial. 

5.  Riscomania: necessidade de adrenalina, predomínio do subcérebro abdominal e do 

porão consciencial, arriscando a própria vida para obter boa performance aplaudível ao público. 

6.  Tatuagem e piercing: motivação por modismo, impulso, aceitação social ou para 

chamar atenção, levando parcela dos jovens tatuados ao arrependimento. 

7.  Toxicomania: consumo de drogas em busca de aceitação social, explicitando as ca-

rências afetivas e baixa estima. Perfis depressivos e emocionalmente frágeis tendem a optar pelo 

uso de narcóticos com o intuito de fugir dos desconfortos e frustações. 

 

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 maturidade emocional na juventude, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autassunção  da  Invexologia:  Autoproexologia;  Homeostático. 

02.  Antibagulhismo  emocional:  Equilibriologia;  Homeostático. 

03.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  afeto-cognição:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Estágio  maturológico:  Automaturologia;  Homeostático. 

07.  Hostilidade  reprimida:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Manutenção  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

09.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

10.  Maturoconvivialidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Pecadilho  da  juventude:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Taxa  afetiva:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Top  da  automaturidade:  Automaturologia;  Homeostático. 

 

A  MATURIDADE  EMOCIONAL  EMBASA  TODAS  AS  ÁREAS  

DA  VIDA  HUMANA,  SENDO  FATOR  ESSENCIAL  À  SUS-
TENTABILIDADE  EFICIENTE  NA  APLICAÇÃO  DA  TÉCNICA  

INVÉXIS  E  VIVÊNCIA  DOS  BENEFÍCIOS  DECORRENTES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza o estado de equilíbrio e maturescência 

emocional? Já refletiu sobre os impactos da aplicação da invéxis na automaturidade e no desen-

volvimento mentalsomático? 
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M A T U R I D A D E    H O L O P E N S Ê N I C A  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A maturidade holopensênica é a condição exata do nível de equilíbrio evo-

lutivo e maturescência cosmoética do ambiente pessoal onde a consciência vive, mora ou pense-

niza a maior parte do tempo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo maturidade vem do idioma Latim, maturitas, “maturidade; madu-

reza; maturação; maduração; tempo próprio; o maior grau de desenvolvimento; complemento; 

perfeição”. Apareceu em 1873. O elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, 

“total; completo; inteiro”. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; 

cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A pa-

lavra sentimento deriva igualmente do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, 

sentiment, “faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fen meno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, 

e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Maturidade mesológica. 2.  Maturidade ambiental. 

Neologia. As 4 expressões compostas maturidade holopensênica, maturidade holopen-

sênica egocármica, maturidade holopensênica grupocármica e maturidade holopensênica poli-

cármica são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Imaturidade mesológica. 2.  Imaturidade ambiental. 

Estrangeirismologia: o Intentionarium; o Recexarium; o Neopensenarium; o Evolutio-

narium; a apex mentis; o background consciencial; o mapeamento do caminho para o break-

through autevolutivo prioritário. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da Holopensenologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a maturidade holopensênica; o holopensene pessoal dominado pela holo-

maturidade consciencial; a maturidade holopensênica ideal é a do ambiente com predominância 

de pessoas na terceira idade cronológica, lúcidas e equilibradas; os múltiplos inconvenientes de se 

viver em holopensene dominado pela imaturidade das consciências; o holopensene pessoal da ra-

cionalidade cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; a retilinearidade autopensênica; a propensão ao carregamento da pensenidade no 

pen; a ortopensenização fixada; a autonomia pensênica alcançada e consolidada com o acúmulo 

de questionamentos, de vivências e reflexões cosmoéticas. 

 

Fatologia: o estudo minucioso do ambiente multidimensional de existência; a sinopse da  

atmosfera de pensamentos onde se vive; o quadro do contexto mental e emocional da vida coti-

diana; o desafio da construção coletiva do holopensene intrafísico ideal; a racionalidade paracien-

tífica; o parassaber polimático; a polimatia multidimensional; a racionalidade contra os caprichos 

infantis; a Conscienciologia curando o repúdio irracional da Ciência Convencional aos parafenô-

menos; a racionalidade da maturidade humana; a antirrobotização cosmovisiológica; a racionali-

dade aplicada em todas as atividades pessoais; a sabedoria existencial; a expertise na pragmática 

fundamental da vida; o patrimônio cognitivo e experiencial favorecendo a cosmovisão humana;  

a ampla teática com fatos e casos, instrumentos e procedimentos, dinamismos interpessoais e con-
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textos, similitudes e diferenças, previsibilidades e incertezas, fundamentando a fidedignidade nas 

análises e interpretações de situações passadas, presentes e futuras; o aumento da autorregulação 

emocional; a amenização do temperamento; a melhoria no convívio com as diferenças; o incre-

mento na compreensão das dificuldades alheias; a ampliação da paciência interconsciencial; o so-

brepairamento ante as paixões e ilusões terrenas; a extensão dos dicionários cerebrais propiciando 

a precisão comunicativa na intelectualidade longeva; a consultoria prestada pela voz da expe-

riência. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a retilinearidade da lógica multidimensional; o programa extrafísico 

da ofiex e a relação com o holopensenograma do ofiexista; a interleitura parapsicosférica;  

o paraolho clínico; a perícia adquirida no uso prolongado do holossoma na intrafísicalidade; o re-

ferencial extremo de higidez holopensênica dos Serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo pensamento focado–ânimo sere-

no; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo inte-

lectualidade adolescente–longevidade produtiva. 

Principiologia: os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio 

da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da retroalimentação pensê-

nica; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio das interações pensênicas recí-

procas; o princípio da equalização holopensênica; o princípio da atração omnidimensional entre 

holopensenes afins; o princípio da autevolução ser a autodepuração cosmoética da pensenosfera 

pessoal; o princípio do direito universal ao livre pensamento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) refletido no holopensene da 

pessoa. 

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  

a partir do holopensene pessoal de cada conscin. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica 

de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica da agenda da autopensenização; a téc-

nica do detalhismo conjugada à técnica da exaustividade; a técnica profilática de auto e heteren-

capsulamento; a técnica das megassinaturas holopensênicas; a aplicação continuada da técnica 

do cosmograma; o emprego progressivo de técnicas conscienciometrológicas assegurando a soli-

dez do autoconhecimento. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico da Conscienciologia; a implanta-

ção de holopensene conscienciocêntrico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) pelo corpo 

de voluntários conscienciológicos. 

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 estado vibracional; a saturação holopensênica te-

mática nos laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Gerontologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos autodesassedia-

dores dos pensamentos preservados em rumo cosmoético; os efeitos inescondíveis da autopense-

nização cotidiana; os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica; os efeitos dos holopense-

nes no clima interconsciencial; o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas; o efeito 
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escudo protetor da ortopensenização; os efeitos do atilamento paraperceptivo na apreensão ins-

tantânea do teor dos holopensenes; os efeitos da Reeducaciologia na renovação holopensênica 

pessoal, grupal, ambiental e planetária; os efeitos do envelhecimento bem sucedido na expansão 

da autoconsciencialidade vivida no intrafísico; os efeitos da conservação e aprimoramento dos 

talentos pessoais ao longo da vida humana na otimização e potencialização da autoprodutivida-

de; os efeitos autopacificadores do coroamento dos autesforços; os efeitos da Parafenomenologia 

avançada na integração da bagagem multiexistencial à bagagem da existência intrafísica longe-

va; os efeitos interassistenciais das trocas entre as gerações. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos; a formação continuada de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo sondagem-dissecção-cosmovisão; o ciclo retroalimentador dos holo-

pensenes; o ciclo etário humano; o ciclo planejamento da vida–revisão da vida; o ciclo ressoma- 

-dessoma. 

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; a integra-

ção do binômio conhecimentos gerais–conhecimentos específicos; a autogestão eficaz do binômio 

perdas-ganhos. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da interassis-

tencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio da programação existencial– 

–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação princípios da Fisiologia– 

–princípios da Parafisiologia; a interação megafoco autopensênico–taquirritmia megagescônica; 

a interação pensenosfera-energosfera; a interação dissecção holopensênica–identificação mater-

pensênica. 

Crescendologia: o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às 

causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da 

tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; o crescendo interassistencial 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 acervo cogniti-

vo–habilidade social–eficácia prática; o entrosamento coerente do trinômio autoconceito-autesti-

ma-autoimagem. 

Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar aplicado à ho-

lopensenidade; o polinômio compreensão rápida–raciocinação clara–ponderação profunda– 

–ideação heurística–comunicação exata. 

Antagonismologia: o antagonismo megafoco autopensênico / atenção dividida; o anta-

gonismo megafoco autopensênico / anomia pensênica; o antagonismo focagem autopensênica 

/ devaneio; o antagonismo definição holopensênica / indefinição holopensênica; o antagonismo 

holopensene homeostático / holopensene nosográfico; o antagonismo holopensene renovador 

/ holopensene mimetizador; o antagonismo holopensene desassediador / holopensene perversor;  

o antagonismo holopensene saturado / holopensene disperso. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensêni-

co; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco; o paradoxo da fle-

xibilidade disciplinada na autopensenização retilínea; o fato paradoxal de o ambiente dos geron-

tes nem sempre apresentar holomaturidade holopensênica; o paradoxo do idoso com holopense-

ne imaturo, emocional e dispersivo, típico da juventude. 
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Politicologia: a democracia; a cosmocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a as-

sistenciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade evolutiva; a lei 

da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a filosofofilia; a cogniciofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsoma-

tofilia; a criteriofilia; a definofilia. 

Maniologia: o desvirtuamento bioquímico do holopensene na toxicomania. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenote-

ca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Multi-

dimensiologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Cosmoeticologia; a Equilibriologia;  

a Harmoniologia; a Ecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo 

sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens inductorpensenicus; o Homo sapiens holopenseno-

perversus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maturidade holopensênica egocármica = a condição exata do nível de 

equilíbrio evolutivo e holomaturescência cosmoética do ambiente pessoal onde a consciência vi-

ve, mora ou penseniza, a maior parte do tempo, sozinha; maturidade holopensênica grupocármica 

= a condição exata do nível de equilíbrio evolutivo e holomaturescência cosmoética do ambiente 

pessoal onde a consciência vive, mora ou penseniza, a maior parte do tempo, junto à família nu-

clear; maturidade holopensênica policármica = a condição exata do nível de equilíbrio evolutivo  

e holomaturescência cosmoética do ambiente pessoal onde a consciência vive, mora ou penseni-

za, a maior parte do tempo, em condomínio habitacional. 
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Culturologia: a Paraculturologia da Holomaturologia da Holopensenologia; a cultura 

da maturidade integrada. 

 

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 maturidade holopensênica, indicados para a expansão 

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

01.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

02.  Dissecção  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

03.  Diversificação  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

04.  Estágio  maturológico:  Automaturologia;  Homeostático. 

05.  Fase  da  incomprovabilidade:  Automaturologia;  Homeostático. 

06.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  polivalente:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

11.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

12.  Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

13.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

14.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  MATURIDADE  DO  HOLOPENSENE  EXPÕE  A  COSMOVI-
SÃO  REAL  DO  PERFIL  DA  CONSCIN,  PARA  A  CONSCIÊN-
CIA  PARAPERCEPTIVA  QUANDO  CAPAZ  DE  PROSPECTAR  
OS  AMBIENTES  INTRA  E  EXTRAFÍSICOS  DAS  PESSOAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive em qual categoria de holopensene? A holo-

maturidade consciencial manifesta e predomina nesse holopensene? 
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M A T U R O C O N V I V I A L I D A D E  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maturoconvivialidade é a característica assistencial, cosmoética, harmo-

niosa, interdependente, responsável, sadia e sensata expressa na qualidade do convívio maduro da 

conscin, homem ou mulher, com outros princípios conscienciais nos diversos níveis da Escala 

Evolutiva, seja no contexto intra ou extrafísico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição maturo deriva do idioma Latim, maturus, “que 

se produz no bom momento, na hora favorável; maduro; que chega em pleno desenvolvimento; 

oportuno; tempestivo”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo convívio vem do idioma Latim, con-

vivium, “banquete; festim; participação em banquete; convidado”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Convivência madura. 2.  Convivência sadia. 3.  Convivência profí-

cua. 4.  Convivência homeostática. 

Neologia. O vocábulo maturoconvivialidade e as duas expressões compostas maturocon-

vivialidade básica e maturoconvivialidade avançada são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Convivialidade imatura. 2.  Conviviofobia.  3.  Autismo.  4.  Ermi-

tismo.  5.  Insociabilidade.  6.  Vida reclusa. 

Estrangeirismologia: o living together; a expertise paradiplomática fruto da bagagem 

convivencial; a contribuição pessoal ao Conviviarium Universalis; o Conviviarium; o status evo-

lutivo convivencial de ambos os parceiros duplistas; o know-how conviviológico; o upgrade con-

vivencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade do convívio multidimensional. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Viver é con-

viver. Intercambiemos nossas maturidades. Intercambiemos nossas dessemelhanças. Humano: 

ser social. 

Coloquiologia: – Conversando a gente se entende. Se 1 não quer, 2 não brigam. Cada  

1 no seu quadrado. Sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. 

Citaciologia: – Saber afastar-se e aproximar-se é a chave de qualquer relação que dure 

(Domênico Cieri, 1954–). A arte de viver é simplesmente conviver... simplesmente? Disse eu. Mas 

como é difícil (Mário Quintana, 1906–1994). As pessoas são solitárias porque constroem paredes 

em vez de pontes (Joseph F. Newton, 1911–1967). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade madura; o holopensene do saber 

conviver respeitando os limites de cada consciência sem acumpliciamentos; os conviviopensenes; 

a conviviopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; o holopensene aberto predis-

pondo ao acoplamento com o assistido; a holopensenidade acolhedora; o holopensene da psico-

metria otimizando a interassistência; o holopensene da zooconvivialidade; o holopensene pessoal 

da interconvivialidade hígida. 

 

Fatologia: a maturoconvivialidade; a convivialidade sadia; a convivialidade ponderada; 

o manejo maduro nas interrelações; as festas para comemoração do aniversário enquanto pretexto 

para sociabilização; o círculo de amizades; as tertúlias conscienciológicas; o poliglotismo possibi-

litando maior interação nas relações conscienciais; a coragem para se envolver holossomatica-

mente; o valor da pessoa próxima, confidente, enquanto porto seguro para os desabafos e auxílio 

com os autodesassédios; a falta de jeito social; a timidez; o medo de se expor; o Curso Conscin-

cobaia Voluntária do Conscienciograma (Conscius); a formação da dupla evolutiva; o respeito ao 
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limite alheio; as amizades dentro do ambiente de trabalho; o exercício da Cosmoética nas relações 

profissionais determinando o nível de maturoconvivialidade no dia a dia da conscin intermissivis-

ta; a priorização de atividades úteis e companhias evolutivas; o ato de abrir mão das relações efê-

meras, inúteis, supérfluas e dispensáveis; o duplo vínculo em Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs); a educação regrada dada aos filhos, ainda na infância, formando adultos menos egoístas;  

a convivência familiar sadia exigindo limitações na relação; os limites dados aos pais quando  

o cordão umbilical for cortado com a saída de casa; o respeito às regras de ambientes comunitá-

rios; o ato de aceitar o momento de a pessoa “não estar para voc ”; o enfrentamento sadio das 

controvérsias; o abertismo consciencial; o ato de saber dar e saber receber; o ato de saber convi-

ver em grupo; a convivência com o grupocarma respeitando os nível evolutivo de cada 1; a profi-

laxia contra a dependência aprendendo a atuar isoladamente quando necessário; a fábula do por-

co-espinho; a influência dos hormônios na mudança de humor, principalmente nas mulheres, afe-

tando a convivência homeostática; a fitoconvivialidade; a zooconvivialidade; a convivialidade 

madura na condição de ponto fundamental para a Era Consciencial; a Comunidade Consciencio-

lógica Cosmoética Internacional (CCCI); os debates do Centro de Altos Estudos da Consciencio-

logia (CEAEC) favorecendo a maturescência convivial. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal otimizando a assistência pontual; a autoconscientização multidimen-

sional; a alcova energeticamente blindada; a conexão com amparo de função na docência; o aco-

plamento com o amparador da tenepes; a empatia com o assistido na tenepes; a ligação energética 

com o(a) parceiro(a) da dupla evolutiva mesmo à distância; a priorização da convivência sadia 

com a Humanidade e a Para-Humanidade; a maturidade do ser desperto no convívio com assedia-

dores; o estreitamento convivial entre conscin e consciex amparadora; o acoplamento com as 

plantas em exercícios ao ar livre enquanto exercício de fitoconvivialidade; o medo de ficar sozi-

nho abrindo brecha ao vampirismo energético; a falta da autossuficiência energética; a evitação 

da tagarelice perdulária, muitas vezes promovendo acoplamentos desnecessários; a Cosmoética 

sendo base para atuações multidimensionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos trafores grupais aplicados à realização da maxipro-

éxis; o sinergismo fraterno interlocução-convivialidade; o sinergismo gradual convivência com  

a diferença na infância–interrelacionamentos sadios na adultidade; o sinergismo vontade inque-

brantável–esforço perseverante–intencionalidade cosmoética na ampliação do convívio sadio;  

o sinergismo harmonia íntima–convivialidade sadia. 

Principiologia: o princípio pessoal de bem viver e conviver bem; o princípio da atração 

entre os afins; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da inseparabilidade grupocár-

mica; o princípio pessoal de deixar os ambientes e pessoas melhores em relação a quando os en-

controu; o princípio da convivialidade embasando a evolução; o princípio do convívio sadio res-

guardado pelo binômio admiração-discordância. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) estabelecendo as restrições do con-

vívio comum; o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo o empenho continuado por gaba-

ritar-se para a interassistencialidade; a fórmula DD (diálogo-desinibição) no contexto do código 

duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria e a prática da evolução 

consciencial em grupo; a necessidade da compreensão da teoria do duplismo evolutivo; a teoria 

da cabeça energética e parapsíquica na dupla evolutiva; a teática do cultivo das amizades evolu-

tivas; a teoria da identidade social. 

Tecnologia: a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica de pensar antes de fa-

lar; a técnica da omissão superavitária; a técnica do soco na cara e fratura exposta; a técnica da 

convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da conscienciofilia; a técnica 

de marcar dia e hora para conversas desassediadoras; a técnica do sorriso autêntico e assisten-
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cial enquanto quebra-gelo; a técnica do estado vibracional e autencapsulamento energético en-

quanto profilaxia na convivência diária. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas de acordo com  

a proéxis pessoal; o voluntariado na docência conscienciológica; o voluntariado na linha de 

frente dos eventos de entrada propiciando a chegada de novos intermissivistas; o voluntariado no 

telemarketing (TMK). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o labo-

ratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticolo-

gia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do cos-

mograma; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico da retro-

cognição; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Voluntariologia; o Colégio 

Invisivel dos Poliglotas; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Dessomatolo-

gia. 

Efeitologia: os efeitos do jeito de ser do outro influenciando as reciclagens pessoais;  

o efeito espelho mostrando as necessidades de reciclagem; os efeitos do “saber ouvir”; os efeitos 

dos círculos de amizades evolutivas; o efeito arrastante do bom exemplo; o efeito positivo do au-

tenfrentamento quanto à convivialidade; o efeito da interassistencialidade na sustentação da con-

vivialidade sadia; os efeitos do amadurecimento conviviológico; o efeito enriquecedor da convi-

vência com amizades raras; o efeito interassistencial da reciclagem intraconsciencial nos grupos 

de convivência anterior e atual; os efeitos autevolutivos do aproveitamento inteligente do convívio 

com consciência-modelo; o efeito da união harmônica de consciências com trafores complemen-

tares na dinamização da aprendizagem evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir da convivência com os diferentes 

padrões de conscins e consciexes; as neossinapses adquiridas na vivência do crescendo interas-

sistencial convivialidade duplista–convivialidade grupal; a criação de neossinapses interassis-

tenciais no convívio diário levando à autopesquisa. 

Ciclologia: o ciclo vida anônima–vida pública; o ciclo da autoprodutividade isolamento 

reflexivo–convivência frutífera; o ciclo evolutivo das relações cármicas; o ciclo encontro-desen-

contro-reencontros; o ciclo aluno-professor-aluno invertendo os papéis assistenciais; o ciclo cri-

ses de crescimento–maturidade consciencial; a passagem para o ciclo evolutivo mentalsomático 

ocorrendo após a maturidade afetiva; o ciclo convivialidade cordial–ação cooperativa. 

Enumerologia: o abertismo; a empatia; o sorriso; o aperto de mão; a conversa; o despo-

jamento; o abraço. A convivência agradável; a convivência anticonflituosa; a convivência esclare-

cedora; a convivência grupal; a convivência multidimensional; a convivência superavitária; a con-

vivência libertária. 

Binomiologia: o binômio saber ouvir–saber falar; o binômio força presencial–consciên-

cia atratora; a atenção ao binômio recebimento–retribuição; a autoprescrição do binômio hetero-

perdoamento-autoimperdoamento; a interassistencialidade madura evidenciada no binômio abor-

dabilidade–imperturbabilidade; o binômio afetividade–assistencialidade; o binômio convivência 

sadia–paraconvivência benigna. 

Interaciologia: a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma nas relações 

maduras entre conscins; a convivência sadia na interação conscin-consciex; a interação holoma-

turidade–convivialidade pacífica; a interação autoconvivência–convivência grupal–convivência 

ambiental; a interação autoconvívio sadio–heteroconvivência saudável; a interação evolutiva 

harmonia íntima–convivialidade sadia; a interação boas maneiras–boa convivência; a interação 

convivência intrafísica–assistência parapsíquica; a interação convivialidade sadia–comunicabili-

dade fraterna; a interação assistente-assistido; a interação entre as autoproéxis e a maxiproéxis 

grupal. 

Crescendologia: o crescendo conviviológico liderado-líder; o crescendo compreensão 

intercultural–convivência fraterna–universalismo vivido; o crescendo conhecido–amigo–namo-
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rado–parceiro de dupla evolutiva; o crescendo feminilidade sadia–masculinidade sadia–duplis-

mo evolutivo; o crescendo ouvir-escutar; o crescendo assistencial dupla evolutiva–grupo evoluti-

vo; o crescendo convívio conscin-conscin–convívio conscin-amparadores extrafísicos; o crescen-

do intelecto sadio–emocionalidade sadia–convivência sadia. 

Trinomiologia: o trinômio boa educação–boa conversa–boa convivência; o trinômio 

convivência-aprendizagem-reciclagem; o trinômio conviviológico silêncio-organização-limpeza; 

o trinômio ginotemperamento pacífico–convivialidade sadia–acertos grupocármicos; o trinômio 

plasticidade-adaptabilidade-convivialidade; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação- 

-encaminhamento; o trinômio dependência-independência-interdependência. 

Polinomiologia: o polinômio da boa convivência sujou-limpou-desarrumou-arrumou- 

-pegou-devolveu-estragou-arrumou; a autolucidez convivencial na vivência do polinômio bom  

ânimo–bom humor–bom-tom–juízo crítico; o polinômio xenofílico aceitar-acolher-conviver-as-

sistir. 

Antagonismologia: o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo imitação  

/ evitação; o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo fusão social / segregação social;  

o antagonismo diálogo / monólogo; o antagonismo fuga do autoparapsiquismo / convivência per-

manente com consciex mostrando imaturidade da conscin quanto à multidimensionalidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de o aparente “jogar conversa fora” levando à tares; o pa-

radoxo de a evolução ser individual porém depender das interrelações; o paradoxo da vizinhan-

ça distante; o paradoxo anonimato-universalismo do Homo sapiens serenissimus. 

Politicologia: a conviviocracia; a democracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a as-

sistenciocracia; a política da boa vizinhança. 

Legislogia: a lei da megafraternidade evolutiva; a lei da empatia; a lei da assimilação 

simpática como chave para leituras energéticas e assistência pontual; a lei da interdependência 

consciencial; a lei do maior esforço na sustentação da convivência sadia; a lei da interassisten-

cialidade; a lei do maior esforço pessoal, evolutivo e parapsíquico aplicada à convivialidade mul-

tidimensional. 

Filiologia: a zoofilia; a conviviofilia; a fitofilia; a evoluciofilia; a sociofilia; a neofilia;  

a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia; a neofobia; a comunicofobia; a sociofobia; a culturofo-

bia; a etnofobia; a conviviofobia mascarada pelos relacionamentos superficiais na Internet. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da geração canguru; a síndrome da ectopia  

afetiva (SEA); a evitação da síndrome da apriorismose no convívio interconsciencial; a evitação 

da síndrome da abelha rainha. 

Mitologia: o mito da convivência perfeita; o mito de não poder haver discussões entre 

os parceiros da dupla evolutiva; o mito do casamento perfeito; o mito de a família intrafísica ser 

tudo, ao modo de clã; o mito de a dupla evolutiva já começar pronta; o mito da independência 

absoluta. 

Holotecologia: a convivioteca; a teaticoteca; a maturoteca; a evolucioteca; a comunico-

teca; a assistencioteca; a energeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Holomaturologia; a Interprisiologia; a Grupo-

carmologia; a Evoluciologia; a Paraconviviologia; a Interassistenciologia; a Duplologia; a Cultu-

rologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a minipeça interassistencial; a isca humana inconsciente; o casal 

íntimo; o casal incompleto; a conscin sociável; a conscin aberta; a conscin aglutinadora. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o anfitrião; o hóspede; o convivió-

logo; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o duplista; o proexista; o escritor; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetó-
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grafo; o voluntário; o poliglota; o professor; o amigo; o vizinho; o acoplamentista; o aglutinador; 

o homem expansivo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a anfitriã; a hóspede; a convivió-

loga; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a duplista; a proexista; a escritora; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetó-

grafa; a voluntária; a poliglota; a professora; a amiga, a vizinha; a acoplamentista; a aglutinadora; 

a mulher expansiva; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a reciclante existencial;  

a inversora existencial; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

socialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens interactivus;  

o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens comparticipans; o Homo 

sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maturoconvivialidade básica = a convivência homeostática com cons-

cins afins; maturoconvivialidade avançada = a convivência homeostática com subumanos, cons-

cins e consciexes, em qualquer dimensão existencial. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna; as multiculturas coexistindo pacifi-

camente; a cultura da superação da mesologia. 

 

Desafios. Sob a ótica da Conviviologia, eis, na ordem alfabética, por exemplo, 9 situa-

ções cotidianas a serem consideradas pelos interessados, homens e mulheres, enquanto desafios 

para o exercício da maturoconvivialidade: 

1.  Ambiente doméstico: a convivência cotidiana com conscins portadoras de diferentes 

traços e interesses. 

2.  Ambiente profissional: a competitividade do colega ávido por promoção, conside-

rando todos rivais. 

3.  Banco: a espera para ser atendido(a) e a chegada da conscin espertalhona tentando 

furar a fila. 

4.  Encontros de família: o “disse-me-disse” dos familiares provocando fofocas e ma-

lentendidos. 

5.  Escola: a tagarelice do aluno bagunceiro importunando aqueles atentos e interes-

sados. 

6.  Supermercado: a demora no caixa provocando burburinho assediador. 

7.  Trânsito: a impaciência de certos motoristas predispondo a acidentes. 

8.  Transporte coletivo: a superlotação de ônibus, vans e trens, provocando irritação no 

trabalhador. 

9.  Vizinhança: o ruído do vizinho, de casa ou apartamento, pisando forte, ouvindo mú-

sica ou vendo TV em alto som e batendo portas. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Assistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

5 características conscienciais prioritárias para a maturoconvivialidade: 

1.  Abertismo: estar aberto para novos e diferentes relacionamentos para assistir e ser 

assistido. 

2.  Autocrítica: atuar com discernimento e autocrítica nas interrelações conscienciais. 

3.  Conscienciofilia: gostar de consciências em geral buscando envolver-se com elas. 

4.  Flexibilidade: admirar a consciência mesmo discordando das opiniões, aplicando  

a técnica da admiração-discordância. 
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5.  Respeito: respeitar o nível evolutivo de cada consciência demonstrando Universalis-

mo e fraternismo. 

 

Assistência. Mesmo havendo as mais diversas oportunidades de se fazer assistência a di-

ferentes consciências na cotidianidade, importa observar ser difícil alcançar tal objetivo sem há-

ver interesse pelo assistido. 

 

Equilibriologia. Para alcançar o equilíbrio nas interrelações e a imperturbabilidade   

é preciso a conscin começar investindo no autequilíbrio físico e psicomotriz, expandindo para  

o autequilíbrio emocional, quando o mentalsoma predomina nas manifestações 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 maturoconvivialidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Amizade  evitável:  Conviviologia;  Nosográfico. 

04.  Assistenciologia  grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Conscin-problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

10.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Fundamentos  da  Conviviologia:  Holoconviviologia;  Neutro. 

12.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

13.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

14.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

A  CHAVE  PARA  A  MATUROCONVIVIALIDADE  É  A  FRA-
TERNIDADE  VIVENCIADA  NAS  INTERRELAÇÕES  COTI-

DIANAS,  QUANDO  A  CONSCIN  MOSTRA  INTERASSISTEN-
CIALIDADE  TEÁTICA,  UNIVERSALISTA  E  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Qual nível de convivência você, leitor ou leitora, mantém com as cons-

cins e consciexes, plantas e subumanos no dia a dia? Há investimento nas relações interconscien-

ciais interassistenciais? 
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galhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 18 webgrafias; 8 websites; glos. 
171 termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 28 

a 229. 

5.  Maldonado, Maria Tereza; & Goldin, Alberto; Maturidade; revisor Marcelo Gomes; 172 p.; 14 caps.; 30 
enus.; 2 microbiografias; 2 websites; 24 x 16 cm; br.; Editora Planeta do Brasil; São Paulo, SP; 2004; páginas 9 a 172. 

6.  Sgarioni, Mariana; O Adulto Desmontado; Reportagem; Super Interessante; Revista; Semanal; Ed. 228; 

Seção: Cultura; 3 enus.; 71 fotos; São Paulo, SP; Julho, 2006; páginas 58 a 62. 
7.  Sprenger, Reinhard K.; Toda Mudança começa em Você (Die Entscheidung Liegt bei Dir! Wege ausder 

Alltäglichen Unzufriendenheit); trad. Selma Rutzen; 124 p.; 1 E-mail; 59 enus.; 43 ilus.; 1 tab.; 1 website; 24 x 16 cm; br.; 
Editora Fundamento; São Paulo, SP; 2005; páginas 13 a 123. 

8.  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 261, 262, 

407, 848 a 852 e 1.096 a 1.100. 
9.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.; 20 E-mails; 

88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 11 a 168. 
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M A X I A N A T O M I Z A Ç Ã O    H O L O S S O M Á T I C A  
( P A R A F I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maxianatomização holossomática é o detalhamento, dissecção, distinção, 

discriminação, especificação, particularização e pormenorização pesquisística exaustiva da função 

dos órgãos e sistemas parafisiológicos, interdimensionais e interatuantes no escopo dos veículos 

de manifestação da consciência (Holossomatologia), notadamente quando na intrafisicalidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição maxi vem do idioma Latim, maximus, 

superlativo de magnus, “grande”. O termo anatomia deriva também do idioma Latim, anatomia,  

e este do idioma Grego, anatomê, “incisão; dissecação de alto a baixo”. Surgiu no Século XVI.  

O segundo elemento de composição holo procede do idioma Grego, hólos, “total; completo; intei-

ro”. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, soma-

tikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Maxiatomização interveicular. 02.  Maxidissecação holossomática. 

03.  Maxissegmentação holossomática. 04.  Megadecomposição parafisiológica. 05.  Maxicom-

partimentalização parabiológica. 06.  Abordagem holossomática megadetalhista. 07.  Meganálise 

holossomática. 08.  Holofisiologia Multiveicular Detalhada. 09.  Parainvestigação holossomática 

máxima. 10.  Paranatomofisiologia Holossomática Exaustiva. 

Neologia. As 3 expressões maxianatomização holossomática, automaxianatomização ho-

lossomática e heteromaxianatomização holossomática são neologismos técnicos da Parafisiologia. 

Antonimologia: 01.  Reunião holossomática. 02.  Integração holossomática. 03.  Para-

bordagem holossomática integrada. 04.  Parafuncionamento holossomático global. 05.  Síntese 

holossomática. 06.  Afisiologia. 07.  Análise fisiológica somática. 08.  Dissecção somática. 09.  

Microscopia celular. 10.  Biópsia tecidual. 

Estrangeirismologia: o modus operandi do holossoma; os dividendos do paramicro-

chip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às pesquisas da Parafisiologia Holossomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das investigações holossomáticas; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopenseni-

dade; os genopensenes; a genopensenidade; a constante influenciação dos pensenes sobre o holos-

soma; o holopensene da Autoparafisiologia Lúcida. 

 

Fatologia: as pesquisas intrafísicas das realidades multidimensionais a partir da manifes-

tação holossomática; as repercussões somáticas derivadas da Parafisiologia; as possíveis intercor-

rências na gestação sobre o neossoma; o ato de saber levar de eito, na cotidianidade diuturna,  

a saúde somática, energética, emocional e intelectual (Homeostaticologia), visando o aumento 

prioritário da produtividade mentalsomática (Taristicologia). 

 

Parafatologia: a maxianatomização holossomática; a dissecção da manifestação holos-

somática; o detalhamento holossomático objetivando a cosmovisão parapesquisística; a parafi-

siologia dos chacras mantendo a fisiologia dos órgãos; a autovivência do estado vibracional (EV)  

enquanto megarrecurso da Autoparaprofilaxiologia Holossomática; a sinalética energética e para-

psíquica pessoal na condição de radar parafisiológico evidenciador da presença de parantígenos 

na autopsicosfera (Paraimunologia); os reflexos parafisiológicos conscientemente administrados; 
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as múltiplas influenciações interveiculares; o cotejo técnico entre o metabolismo somático e o pa-

rametabolismo holossomático; a conjuminação dos fatores intrafísicos, interconscienciais e para-

genéticos no momento da ressoma; o corpo humano enquanto ponta rústica do holossoma; a im-

portância da fase fetal na constituição do neo-holossoma; as investigações teáticas quanto à Auto-

macrossomatologia; o paracérebro enquanto modelo organizador holossomático; as consequên-

cias lúcidas da interface interdimensional interveicular; a comparação autosseriexológica entre  

o soma atual e os retrossomas (Autoteleobiotipologia); os dividendos biológicos da autoparagené-

tica; o autodiagnóstico quanto ao monopólio funcional de determinado chacra; a lucidez quanto 

ao veículo de manifestação mais priorizado no cotidiano; a saída consciente da subcerebralidade 

protorreptiliana (Umbilicossomatologia) para a macrocerebralidade intermissiva (Paracerebrolo-

gia); a qualificação seriexológica do megachacra pessoal (Coronochacrologia); o domínio consci-

ente da Descoincidenciologia; a influência da ectoplasmia sobre a Fisiologia e vice-versa; a des-

perticidade enquanto conquista da Autoparaimunologia Teática; a autodissecção holossomática 

hoje visando à longevidade lúcida produtiva amanhã (interassistencialidade tarística). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Parafisiologia-Fisiologia; o sinergismo parafisiológico 

genopensenidade–recuperação de cons; o sinergismo soltura energética–recuperação holomne-

mônica; o sinergismo exercício físico–estado vibracional; o sinergismo Parafisiologia Conscien-

cial (Autopensenologia)–Parafisiologia Interveicular (Holossomatologia); o sinergismo Embrio-

logia-Parageneticologia; o sinergismo Detalhismologia-Cosmovisiologia. 

Principiologia: o princípio da evolutividade consciencial através da Holossomatologia. 

Codigologia: os cuidados holossomáticos inseridos no código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 

Teoriologia: a teoria do macrossoma; a teoria da fartura das energias; a teoria dos po-

deres conscienciais; a teoria do legado cerebral dos Serenões; a teoria do trio ínsito; a teoria da 

conscin tricerebral; a teoria da Neuroconscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas de Autoparassemiologia; o arco voltaico craniochacral enquan-

to técnica de amplo espectro holossomático. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencio-

lógico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o labora-

tório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das retrocogni-

ções; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

Imobilidade Física Vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

fisiologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colé-

gio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível da 

Paracirurgia. 

Efeitologia: o efeito crítico da ectoplasmia na reestruturação parafisiológica (remissão) 

do holossoma; a homeostase holossomática enquanto efeito da ortopensenidade habitual; o efeito 

da desintoxicação holossomática promovida pelo estado vibracional; os efeitos evolutivos decor-

rentes das investigações teáticas da Autoparafisiologia; os efeitos interassistenciais e autorre-

vezamentais relacionados às publicações da Holossomatologia; os efeitos retrocognitivos dos há-

bitos holossomáticos; o efeito paracognitivo da maxianatomização holossomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas (Paracerebrologia) consolidadas pelas 

pesquisas intrafísicas (Cerebrologia) da Holossomatologia; as vivências multidimensionais, inter-

assistenciais, da prática da tenepes fomentando neossinapses acerca da parafisiologia holosso-

mática. 

Ciclologia: o ciclo bioenergético coronochacra-frontochacra desintoxicando o próprio 

cérebro; o ciclo evolutivo Afisiologia da consciex (Extrafisicologia)–Fisiologia da conscin (So-

matologia); o ciclo parapsiquismo intelectual–irrompimento do paracérebro; o ciclo de 9 meses 

de gestação do neossoma; o ciclo de renovação celular de 180 dias; o ciclo multiexistencial 
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pessoal (CMP) da atividade; a interação ciclo circadiano–relógio biológico; o ciclo evolutivo 

ressoma-dessoma-neointermissão. 

Enumerologia: a organela; a célula; o órgão; o soma; o energossoma; o psicossoma;  

o mentalsoma. 

Binomiologia: o binômio frontochacra–córtex pré-frontal; o binômio efeito Hulk–ecto-

plasmia; o binômio especialização cognitiva–cosmovisão polimática; o binômio temperamento- 

-holossoma; o binômio detalhismo holossomático–exaustividade autopesquisística; o binômio 

Saúde-Educação; o binômio geoenergia-plantochacras (pré-kundalini). 

Interaciologia: a interação holossoma da consciex amparadora–holossoma da conscin 

assistida; a interação interchacral intra-holossomática–inter-holossomática; a interação Parafi-

siologia-Paragenética; a interação constante entre os órgãos somáticos; a interação sexualidade 

pessoal–energia consciencial (EC); a interação sono-memória; a interação intraconsciencialida-

de-holossomaticidade. 

Crescendologia: o crescendo adaptaciofilia holossomática–autoprogramação existen-

cial–maxicompletismo existencial. 

Trinomiologia: o trinômio cérebro-coronochacra-paracérebro; o trinômio energia ce-

lular (ATP)–energia consciencial (EC)–energia imanente (EI); o trinômio análise-síntese-neo-

cognição; o trinômio genealógico avós-pais-filhos; o trinômio tanatose-binatose-tritanatose;  

o trinômio sentidos somáticos–autoparapercepções–atributos mentais; o trinômio hiperacuidade- 

-holopercuciência-omnicognição. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

somático sangue-suor-linfa-líquor-lágrima-saliva-sinóvia; o polinômio célula-citoplasma-mito-

côndria-ectoplasma; o polinômio Paranatomia-Parafisiologia-Parapatologia-Parageneticologia. 

Antagonismologia: o antagonismo herança genética / herança paragenética; o antago-

nismo hipocondria habitual (Patologia) / autoconfiança holossomática (Automacrossomatologia); 

o antagonismo diplopia patológica (Neuropatologia) / paradiplopia homeostática (Clarividencio-

logia). 

Paradoxologia: o paradoxo holossomático. 

Politicologia: a discernimentocracia. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a cognofilia. 

Fobiologia: a prevenção frente ao apriorismo médico eletronótico, neofóbico ante a Pa-

rapercepciologia. 

Sindromologia: a síndrome do cascagrossismo. 

Holotecologia: a fisiologoteca; a anatomoteca; a nosoteca; a energoteca; a energosso-

matoteca; a holossomatoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parafisiologia; a Holossomatologia; a Fisiologia; a Holofisiolo-

gia; a Interdimensiologia; a Intrafisicologia; a Somatologia; a Macrossomatologia; a Semicons-

ciexiologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o cons-

cienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente;  

o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbe-

tólogo; o voluntário; o parageneticista; o holossômata. 
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Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente;  

a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a parageneticista; a holossômata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens holophysiologus; o Homo 

sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens adaptator; o Homo 

sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens tenepessista; o Ho-

mo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: automaxianatomização holossomática = a dissecção exaustiva, parafun-

cional, da própria manifestação holossomática; heteromaxianatomização holossomática = a dis-

secção exaustiva, parafuncional, da manifestação holossomática de outrem. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica Autopesquisologia Holossomática. 

 

Detalhismologia. Atinente à Parafisiologia, eis, ordenados alfabeticamente a seguir, 

dentre outras, 35 neoabordagens multifuncionais diferentes, porém convergentes e interrelaciona-

das, capazes de expandir a visão de conjunto acerca do universo das pesquisas teáticas sobre  

a Holossomatologia: 

01.  Adenossoma. 

02.  Androssoma. 

03.  Audiossoma. 

04.  Axiossoma. 

05.  Cardiossoma. 

06.  Cefalossoma. 

07.  Cerebelossoma. 

08.  Citossoma. 

09.  Cognossoma. 

10.  Conviviossoma. 

11.  Coronossoma. 

12.  Cronossoma. 

13.  Dermatossoma. 

14.  Embriossoma. 

15.  Esplenicossoma. 

16.  Gastrossoma. 

17.  Geneticossoma. 

18.  Ginossoma. 

19.  Imunossoma. 

20.  Laringossoma. 

21.  Manossoma. 

22.  Mastossoma. 

23.  Microbiossoma. 

24.  Mnemossoma. 

25.  Nefrossoma. 

26.  Neurossoma. 

27.  Pensenossoma. 

28.  Podossoma. 

29.  Pneumossoma. 
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30.  Retinossoma. 

31.  Rinossoma. 

32.  Sexossoma. 

33.  Sinapsossoma. 

34.  Umbilicossoma. 

35.  Vestibulossoma. 

 

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 maxianatomização holossomática, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Afisiologia:  Parafisiologia;  Homeostático. 

02.  Antifisiologia  humana:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

03.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

05.  Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

07.  Estágio  holossomático:  Holossomatologia;  Neutro. 

08.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

09.  Holofisiologia:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

10.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

11.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

12.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

13.  ParaDNA:  Parageneticologia;  Neutro. 

14.  Paradoxo  holossomático:  Holossomatologia;  Neutro. 

15.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  MAXIANATOMIZAÇÃO  HOLOSSOMÁTICA  ENGRANDECE 
A  VISÃO  DE  CONJUNTO  PESSOAL  (AUTOCOSMOVISIO-

LOGIA)  ACERCA  DA  INTERAÇÃO  INTERVEICULAR  INTER-
DIMENSIONAL  DIÁRIA  (AUTOPARAFISIOLOGIA  TEÁTICA). 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou a maxianatomização holossomática? 

Quais os efeitos práticos sobre a cosmovisão, a interassistencialidade e a homeostase holossomá-

tica pessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira; Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 
abrevs.; 1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 

28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 153 a 157 e 566. 

 

P. F. 
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M A X I C O N Q U I S T A    AT U A L  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maxiconquista atual é o ato ou efeito de a conscin interessada se arregi-

mentar para alcançar o êxito ou a obtenção de melhoramentos na autevolução atual, conquistando 

novo patamar na escala evolutiva, ou conscienciométrica, na qual se situa realisticamente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição maxi vem do idioma Latim, maximus, superlati-

vo de magnus, “grande”. A palavra conquistar deriva do idioma Latim Medieval, conquistare, 

“conquistar”, e esta do idioma Latim, conquirere, “buscar; procurar juntamente; recrutar”, sob in-

fluência do verbo quaerere, “querer”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo conquista apareceu no 

Século XIII. O termo atual procede do idioma Latim, actualis, “ativo; prático”. Surgiu no Século 

XV. 

Sinonimologia: 01.  Megaconquista atual. 02.  Maxiconquista prioritária. 03.  Maxicon-

quista ideal. 04.  Autoconquista evolutiva máxima. 05.  Megaconquista do saber. 06.  Megacon-

quista evolutiva marcante. 07.  Conquista pessoal da policarmalidade. 08.  Aquisição evolutiva 

atual. 09.  Vitória evolutiva. 10.  Megadesafio energético. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo conquista: 

autoconquista; conquistabilidade; conquistada; conquistado; conquistador; conquistadora; con-

quistante; conquistar; conquistável; inconquistabilidade; inconquistada; inconsquistado; incon-

quistável;  maxiconquista; megaconquista; miniconquista; neoconquista; omniconquista; recém-

conquistada; recém-conquistado; reconquista; reconquistada; reconquistado; reconquistador; 

reconquistadora; reconquistar; triconquista. 

Neologia. As 4 expressões compostas maxiconquista atual, maxiconquista atual mínima, 

maxiconquista atual mediana e maxiconquista atual máxima são neologismos técnicos da Aute-

voluciologia. 

Antonimologia: 1.  Conquista medíocre. 2.  Conquista antiga. 3.  Conquista ultrapassa-

da. 4.  Conquista convencional. 5.  Conquista grupocármica. 6.  Conquista secundária. 7.  Revés 

evolutivo. 

Estrangeirismologia: o breakthrough parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexistem 

conquistas gratuitas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; o megapensene pessoal. 

 

Fatologia: a maxiconquista atual; a conquista máxima evolutiva para hoje; a megacon-

quista evolutiva do momento; a maxiconquista evolutiva prioritária; a maxiconquista evolutiva 

ideal; o desafio do momento evolutivo; a Autoconscienciometrologia; o megatrafor pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 
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Tecnologia: a técnica da evitação da antipolicarmalidade; a técnica da exaustividade;  

a técnica da autodecisão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio miniconquista pessoal–megaconquista grupal. 

Interaciologia: a interação soma-consciência. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo; o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo projeto aberto / obra acabada. 

Politicologia: a democracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a disciplinofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da expectativa frusta. 

Holotecologia: a evolucioteca; a recexoteca; a interassistencioteca; a proexoteca; a su-

perlativoteca; a cognoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Recexologia; a Invexologia; a Autocons-

cienciometrologia; a Autopriorologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Homeostatico-

logia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o 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 argonauta parapsíquico. 

 

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 argonauta parapsíquica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo sapiens proexologus; o Ho-

mo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Ho-

mo sapiens autodidacta; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maxiconquista atual mínima = a conquista da megagescon pessoal; maxi-

conquista atual mediana = a conquista do completismo existencial pessoal; maxiconquista atual 

máxima = a conquista da condição da desperticidade pessoal. 
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Culturologia: a cultura proexológica; a cultura evolutiva; a reestruturação cultural;  

a cultura do maior empenho. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 

maxiconquistas atuais, megadesafios racionais e reptos parapsíquicos ideais para a conscin lúcida,  

homem ou mulher, deste Terceiro Milênio, ampliar e ultrapassar a bagagem das autexperiências 

pretéritas, multimilenares, de todas as naturezas, e, obviamente, exequíveis ou factíveis para os 

interessados, 8 deles ou alguns ainda nesta existência humana: 

01.  Macrossoma: sempre articulado antes da ressoma, atuando como fator de embasa-

mento. 

02.  Paramicrochip: articulado, de modo ideal, também antes da ressoma, relacionado 

com o macrossoma. 

03.  Megagescon: a obra-prima pessoal, com ou sem macrossoma, não importa, a pri-

meira maxiconquista para abrir caminho para as demais. 

04.  Ofiex: pessoal, com acesso às Centrais Extrafísicas, incluindo o vintênio da tenepes, 

projetabilidade lúcida (PL) e até mesmo, em certos casos, a pangrafia, com ou sem paramicro-

chip, não importa. 

05.  Compléxis: de autoproéxis dentro da maxiproéxis, por exemplo, na Cognópolis. 

06.  Maximoréxis: a extra, a favor, da moratória existencial com autossuperação. 

07.  Maxiproéxis: a extra, a favor, da programação existencial já cumprida. 

08.  Desperticidade: a conquista da condição almejada mais antiga. 

09.  Semiconsciexialidade: a condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial, depois da conquista teática da autodesperticidade. 

10.  Teleguiamento: autocrítico, depois da conquista teática da condição da semicons-

ciexialidade. 

 

Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 

10 perfis de conscins mais predispostas às vivências das 10 megaconquistas atuais referidas: 

01.  Conscin  autolúcida. 

02.  Conscin  intermissivista. 

03.  Conscin  cognopolita. 

04.  Conscin  tertuliana. 

05.  Conscin  inversora. 

06.  Conscin  proexista. 

07.  Conscin  parapercepciologista. 

08.  Conscin  projetora. 

09.  Conscin  tenepessista. 

10.  Conscin  ofiexista. 

 

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 maxiconquista atual, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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09.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

10.  Prerrogativa:  Autopriorologia;  Neutro. 

 

AS  MAXICONQUISTAS  EVOLUTIVAS  ATUAIS  TORNAM-SE  

MAIS  ACESSÍVEIS,  E  MENOS  PROBLEMÁTICAS,  A  PARTIR  

DO  MOMENTO  NO  QUAL  A  CONSCIN  ENCARA  A  PRÓ-
PRIA  PLANILHA  EVOLUTIVA  OU  O  AUTOPROEXOGRAMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encara de frente as maxiconquistas evolutivas 

atuais? Como está você se saindo nos empreendimentos? 
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M A X I C O N V E R G Ê N C I A    I N C E S S A N T E  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maxiconvergência incessante é o ato ou efeito de a consciência, cons-

ciex, conscin, homem ou mulher, convergir as automanifestações pensênicas gerais, de modo 

consecutivo, entrosado, ininterrupto e atento, para o mesmo objetivo específico e prioritário da 

própria evolução autolúcida dinâmica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição maxi vem do idioma Latim, maximus, superlati-

vo de magnus, “grande”. O termo convergência procede também do idioma Latim, convergere, 

“juntar-se de várias partes; chegar ao mesmo ponto”. Surgiu no Século XIX. O prefixo in deriva 

do mesmo idioma Latim, in, “negação; privação”. A palavra cessante provém igualmente do idio-

ma Latim, cessans, de cessare, “cessar; interromper; desistir; descansar”. Apareceu no Século 

XV. O vocábulo incessante surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Maxiconfluência incessante. 2.  Maxicentralização dos autointeres-

ses. 3.  Multiconcentração integrativa. 4.  Omniconvergência potencializadora. 5.  Interconver-

gência tudológica. 6.  Omniconvergência invexológica. 7.  Autossinergismo evolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos do vocábulo convergência: conver-

gente; convergir; interconvergência; intraconvergência; megaconvergência; omniconvergência. 

Neologia. As 3 expressões compostas maxiconvergência incessante, maxiconvergência 

incessante integral e maxiconvergência incessante parcial são neologismos técnicos da Evolucio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Divergência incessante. 2.  Descentralização dos interesses. 3.  Des-

concentração dispersiva. 4.  Desconexão dos esforços. 5.  Omnidivergência caótica. 

Estrangeirismologia: a omnissíntese das performances. 

Atributologia: o predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento das autoprioridades. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das associações dos autopensenes; a retilinearida-

de autopensênica; a reação em cadeia das manifestações autopensênicas; a confluência sistemáti-

ca dos ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a omniconver-

gência pensênica. 

 

Fatologia: a maxiconvergência incessante; a autoconscientização das convergências in-

cessantes; a ação de juntar as pontas; a interatividade das linhas de ações pessoais; a confluência 

máxima das autopredisposições; a omniconvergência dos atributos mentaissomáticos; o encaixe 

ininterrupto ao fluxo cósmico; as ações pessoais consecutivas interconectadas; o descarte da 

truncagem intraconsciencial; a megavinculação dos projetos pessoais; a confluência máxima das 

tendências pessoais; a agenda pessoal intrarticulada; o calculismo cosmoético pessoal; o sentido 

convergente da consciência; o megafoco único e permanente da evolução; a direção unificada das 

intenções; o entrecruzamento dos achados; a associação do melhor; a polarização do ideal; a ex-

pansão quantitativa da qualidade; a regularidade enriquecedora; a convergência dos megafocos;  

a amplificação da cosmovisão; a alavancagem evolutiva; a junção das realidades aparentemente 

contrárias; a concorrência dos interesses pessoais; a união das ideias, das emoções e das energias 

conscienciais (ECs); o sincronismo das manifestações entre o pensamento, a fala e os atos; a po-

tencialização existencial pelo ajuntamento dos autodesempenhos regulares; o périplo do poço ao 

píncaro da hiperacuidade; o rumo da maximoréxis; a globalização natural das consciências e das 

coisas; a consciência poliédrica; a conjugação dos recursos proexológicos; a confluência dos 
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disponíveis pessoais; o caminho da maxiproéxis; o grau pessoal da inteligência evolutiva (IE);  

a sincronicidade onipresente no Cosmos; a relevância crítica da autovivência da condição da in-

versão existencial (invéxis). 

 

Parafatologia: a omniconvergência das percepções extrassensoriais; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático desde a juventude; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; o fenômeno da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo existencial. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade aplicada às associações de ideias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito das acumulações harmonizadas. 

Enumerologia: a influência seletiva dos esforços; o encontro dos interesses; a junção or-

denada dos atos pessoais; a reunião dos autotrafores; a intraconfluência dos ideais pessoais; a ma-

crocatálise dos autodesempenhos; a intracoesão do microuniverso consciencial. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida extrafísica; o binômio domicílio intrafísi-

co–paraprocedência; o binômio concentração-reconcentração. 

Interaciologia: a interação residência humana–ofiex pessoal. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo do telurismo ao cos-

mismo. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio convergente sina-

lética anímica–sinalética bioenergética–sinalética parapsíquica. 

Polinomiologia: o polinômio conectivo soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo meganúcleo / miniperiferia; o antagonismo invéxis / 

terceira idade. 

Politicologia: a cosmocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia. 

Filiologia: a pesquisofilia; a evoluciofilia; a invexofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a experimentoteca; a potencioteca; a sincronoteca; a parapsicoteca; a in-

vexoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Invexologia; a Autodecido-

logia; a Autocoerenciologia; a Conexologia; a Tudologia; a Pansofia; a Cosmossofia; a Holofilo-

sofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade polivalente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a pessoa na terceira idade física; a conscin enci-

clopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens proexologus;  

o Homo sapiens inversor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maxiconvergência incessante integral = a exemplificada pelo inversor ou 

inversora existencial a partir da fase da mocidade humana; maxiconvergência incessante parcial 

= a vivenciada pela conscin a partir da fase da maturidade humana. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a maxiconvergência incessante, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

12.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DA  IMPORTÂNCIA  DA  MAXICONVER-
VERGÊNCIA  INCESSANTE  DAS  AUTOMANIFESTAÇÕES  

PENSÊNICAS,  AINDA  JOVEM,  É  DETERMINANTE  PARA  

ASSEGURAR  A  CONQUISTA  DO  COMPLÉXIS  DA  PROÉXIS. 
 

Questionologia. Você já incorporou a maxiconvergência incessante à própria vida? Des-

de quando? 
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M A X I D I S S I D E N T E    CO A D J U T O R  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O maxidissidente coadjutor é a consciência, consciex ou conscin, homem 

ou mulher, de maior nível de lucidez quanto à inteligência evolutiva (IE), dedicada às tarefas de 

cooperação com as consciências intrafísicas aplicadas à ampliação, potencialização e enriqueci-

mento da interassistencialidade cosmoética de todas as naturezas, dentro do universo libertário do 

trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização neste planeta. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição maxi deriva do idioma Latim, maximus, super-

lativo de magnus, “grande”. O termo dissidente procede também do idioma Latim, dissidens, de 

dissidere, “estar separado, afastado; não concordar; ser desigual; divergir em opinião”. Apareceu 

no Século XVII. O vocábulo coadjutor vem igualmente do idioma Latim, coadjutor, “coadjutor”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Colaborador sênior. 2.  Preceptor indireto. 3.  Intercessor cosmoéti-

co. 4.  Aliado evoluído. 

Neologia. As 3 expressões compostas maxidissidente coadjutor, maxidissidente coadju-

tor júnior e maxidissidente coadjutor sênior são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Minidissidente travador. 2.  Assediador direto. 3.  Intrusor amauró-

tico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a maxidissidência coadjutora; a escala evolutiva das consciências; o minicur-

rículo da conscin; a consonância cognitiva; o heterodidatismo; o ato de saber mais; o ato de en-

xergar mais; o nível evolutivo; a responsabilidade da autopercuciência maior; o veteranismo evo-

lutivo; as inspirações de alto nível; as intuições racionais centrípetas; a serendipitia; a melhoria 

das perspectivas; a gratidão quanto aos maxidissidentes coadjutores; a autodisponibilidade  

e o comprometimento com o melhor em favor de todos. 

 

Parafatologia: a coadjutoria intrafísica; o coadjutoria extrafísica; o Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial; a manifestação pelo psicossoma livre própria da consciex;  

a posição privilegiada da lucidez extrafísica; a comunex evoluída; o holocurrículo da consciex;  

a autoconsciência quanto à assistência interconsciencial; a cosmovisão a partir da extrafisicalida-

de; a prospectiva em cima do mirante extrafísico; os extrapolacionismos de origem extrafísica; as 

projeções conscientes assistidas; as Centrais Extrafísicas; a comunex Interlúdio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade;  

o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Holotecologia: a maxidissidencioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Holoma-

turologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Energossomatologia; a Gru-

pocarmologia; a Paraprocedenciologia; a Holomnemônica; a Policarmologia; a Paracogniciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex interassistencial; a consciência mais experiente; a conscin mini-

peça do maximecanismo assistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o maxidissidente coadjutor; o coadjutor evoluído; o ex-parente desso-

mado, agora intermissivista; o ex-guia amaurótico, agora amparador extrafísico; o colaborador da 

reurbanização terrestre; o reeducador; o ressocializador; o agente da motivação evolutiva; o pro-

dutor de conhecimentos avançados; o co-heurista; o co-pioneiro; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o ofiexista. 

 

Femininologia: a maxidissidente coadjutora; a coadjutriz evoluída; a ex-parente desso-

mada, agora intermissivista; a ex-guia amaurótica, agora amparadora extrafísica; a colaboradora 

da reurbanização terrestre; a reeducadora; a ressocializadora; a agente da motivação evolutiva;  

a produtora de conhecimentos avançados; a co-heurista; a co-pioneira; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens coadjutor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maxidissidente coadjutor júnior = o ser humano desassediado permanen-

te total perante o pré-serenão vulgar; maxidissidente coadjutor sênior = o evoluciólogo intrafísico 

perante o tenepessista, homem ou mulher. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional 

evolutiva, 3 categorias de maxidissidentes extrafísicos, evolutivos, espontâneos, naturais ou coad-

jutores nos trabalhos assistenciais das conscins lúcidas, intermissivistas e cognopolitas da Comu-

nidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI): 

1.  Amparador: de função, por exemplo, nas práticas das tarefas energéticas pessoais 

(tenepes) e da oficina extrafísica (ofiex). 

2.  Evoluciólogo: o orientólogo extrafísico nos trabalhos das programações existenciais 

(proéxis). 

3.  Serenão: o Homo sapiens serenissimus, o modelo evolutivo para os terráqueos. 

 

Taxologia. De acordo com a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

5 disciplinas da Conscienciologia, de bases extrafísicas extremamente relevantes nas pesquisas 

das maxidissidências coadjutoras: 

1.  Parapercepciologia: as parapercepções. 

2.  Parafatuística: os parafatos. 

3.  Parafenomenologia: os parafenômenos. 

4.  Paratecnologia: as paratécnicas. 

5.  Parapedagogiologia: as paralições. 

 

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 maxidissidente coadjutor, indicados para a expansão 

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

01.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 
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04.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIÊNCIA  INTRAFÍSICA  INTERASSISTENCIALISTA  

JAMAIS  DEVE  SE  SENTIR  SOZINHA  OU  ISOLADA.  NO  

DESDOBRAMENTO  DAS  TAREFAS  ASSISTENCIAIS  SEM-
PRE  HÁ  COADJUTORES  LÚCIDOS  TENTANDO  AJUDAR. 

 

Questionologia. Você valoriza a colaboração recebida dos maxidissidentes coadjutores 

no desenvolvimento da programação existencial? Você recebe mais ajuda de conscins ou de cons-

ciexes? 

 
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 236, 313, 386 e 578. 

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 489. 
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M A X I M I Z A Ç Ã O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maximização é a ideia, constructo, conceito, técnica, ato ou efeito de ma-

ximizar ou de elevar ao máximo, no caso particular, aqui, a dinâmica da autevolução cons-

ciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo maximização vem do idioma Latim, maximus, por influência do 

idioma Inglês, maximise ou maximize, “aumentar até o máximo; tirar o máximo de; achar o valor 

máximo de”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Magnificação. 2.  Engrandecimento. 3.  Valorização. 

Cognatologia. Eis 7 cognatos derivados do vocábulo maximização: maximizada; maxi-

mizado; maximizador; maximizadora; maximizante; maximizar; maximizável. 

Neologia. As duas expressões compostas maximização primária e maximização superior 

são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Minimização. 2.  Amesquinhamento. 3.  Apequenamento. 

Estrangeirismologia: o megatour de force; o upgrade; o breakthrough. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, em especial a cosmocons-

ciencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os holopensenes; a holopensenidade; a maximização do holopensene de 

trabalho; o hábito de pensenizar grande; os superpensenes; a superpensenidade; os cosmopense-

nes; a cosmopensenidade; a maxilucidez autopensênica; os maxipensenes da Consciex Livre 

(CL). 

 

Fatologia: a maximização; a maximização dos trafores da conscin; a maximização dos 

potenciais de desempenho da pessoa; a maximização do rendimento intelectual; a maximização 

dos gastos e recursos naturais; a maximização dos instrumentos de trabalho e de informação;  

a maximização da produtividade dos benefícios interassistenciais; os superlativos; o abertismo 

consciencial; o generalismo; as autossuficiências; as autossuperações; a enciclopedialidade; a ma-

xifraternidade do Universalismo. 

 

Parafatologia: a autoconscientização multidimensional (AM); a abordagem multidimen-

sional; a parapercuciência; o extrapolacionismo parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da con-

sulta a 50 dicionários; a técnica do crescendo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico autorganização. 

Ciclologia: o ciclo de primaveras energéticas (ciclo de primeneres ou cipriene). 

Politicologia: a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Maniologia: a mania de grandeza. 

Holotecologia: a cognoteca; a consciencioteca; a cosmoteca; a hiperespaçoteca; a ma-

crossomatoteca; a superlativoteca; a parapsicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Megafocologia; a Cosmovisiologia; a Megatra-

forologia; a Cosmoconscienciologia; a Holoculturologia; a Concentraciologia; a Holopensenolo-

gia; a Maxiproexologia; a Holofilosofia; a Cosmologia; a Superlativologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o maximizador evolutivo; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a maximizadora evolutiva; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; 

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertulia-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo 

sapiens activus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens pan-

graphicus; o Homo sapiens polygraphus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maximização primária = o emprego pessoal, específico, da técnica das 

50 vezes mais; maximização superior = o emprego pessoal, generalizado, da lei do maior esforço. 

 

Taxologia. Segundo a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 cotejos 

entre a maximização e a minimização da evolução da consciência: 

 

Tabela  –  Cotejo  Maximização  Evolutiva  /  Minimização  Evolutiva 

 

N
os

 Maximização  Evolutiva Minimização  Evolutiva 

01. Atacadismo consciencial Varejismo consciencial 

02. Autoparapsiquismo Heteroparapsiquismo 

03. Dicionário cerebral analógico Dicionário cerebral sinonímico 

04. Extrafisicalidade: multidimensionalidade Intrafisicalidade: monodimensionalidade 

05. Holocarmologia pessoal Egocarmologia pessoal 

06. Holomnemônica pessoal: holomemória Hipomnésia pessoal: brancos mentais 

07. Lato sensu evolutivo Stricto sensu evolutivo 
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N
os

 Maximização  Evolutiva Minimização  Evolutiva 

08. Lei do maior esforço Lei do menor esforço 

09. Macrossomática pessoal Somática pessoal simples 

10. Maximorexologia Minimorexologia 

11. Maxiproéxis: proéxis grupal Proéxis: pessoal 

12. Megagescon: obra-prima Gescon: livro comum 

13. Oficina extrafísica: ofiex Tarefa energética pessoal: tenepes 

14. Pangrafia pessoal Clarividência pessoal 

15. Paracerebrologia: paraintelectualidade Cerebrologia: predomínio intelectual 

16. Paradireitologia: Holofilosofia Direitologia: predomínio filosófico 

17. Paraprocedência: paraexistencial Terra natal: predomínio existencial 

18. Polivalência pessoal: generalista Monovalência pessoal: especialista 

19. Profissionalismo: em geral Amadorismo: em geral 

20. Tridotalidade mentalsomática Monodotalidade mentalsomática 

 

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 maximização, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

04.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

08.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

10.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

12.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  MAXIMIZAÇÃO  EVOLUTIVA  É  O  OBJETIVO  TÉCNICO  

INAFASTÁVEL,  OPORTUNAMENTE,  AQUI  OU  ACOLÁ,  PA-
RA  QUALQUER  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  
EMPENHADO  NA  CONSECUÇÃO  DA  PRÓPRIA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Qual a expressão do interesse na dinâmica evolutiva para você? Já pla-

nejou a automaximização dos esforços libertários? 
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M A X I M I Z A Ç Ã O    D O    M I C R O U N I V E R S O    C O N S C I E N C I A L  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maximização do microuniverso consciencial é o ato ou efeito de a cons-

cin, homem ou mulher, elevar ao máximo a qualificação da intraconsciencialidade, adotando pos-

turas e técnicas amplificadoras do autoconhecimento e da autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo maximização vem do idioma Latim, maximus, por influência do 

idioma Inglês, maximise ou maximize, “aumentar até o máximo; tirar o máximo de; achar o valor 

máximo de”. Surgiu no Século XX. O prefixo micro procede do idioma Grego, mikrós, “pequeno; 

curto; em pequena quantidade; pouco importante”. O vocábulo universo provém do idioma La-

tim, universus, “todo; inteiro; toda terra”, composto por unus, “um; apenas um; único” e versus, 

“voltado; virado; mudado; inclinado; propenso”. Apareceu no Século XV. O termo consciência 

deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

conhecimento, consci ncia; senso  ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Sur-

giu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Valorização do microuniverso consciencial. 2.  Expansão do microu-

niverso consciencial. 3.  Elevação do microuniverso consciencial. 4.  Magnificação do microuni-

verso consciencial. 5.  Engrandecimento do microuniverso consciencial. 6.  Refinamento do mi-

crouniverso consciencial. 7.  Ampliação da intraconsciencialidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas maximização do microuniverso consciencial, ma-

ximização do microuniverso consciencial precoce e maximização do microuniverso consciencial 

tardia são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Minimização do microuniverso consciencial. 2.  Robotização exis-

tencial. 3.  Redução da intraconsciencialidade. 4.  Subestimação dos megatributos conscienciais. 

5.  Recolhimento dos trafores. 6.  Desconhecimento do microuniverso consciencial. 7.  Fechadis-

mo consciencial. 

Estrangeirismologia: o upgrade da autoparapercepção; a expansão do megacurriculum 

vitae multiexistencial; o Acoplamentarium; o Tertuliarium; o Paraconviviarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autopesquisologia Autocogniciológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Maximização: zo-

om autopensênico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de expansão da consciência através da projetabili-

dade lúcida; a docência conscienciológica fixadora do holopensene da autopesquisa; o holopense-

ne pessoal da verbetografia; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os qualipensenes;  

a qualipensenidade; os globopensenes; a globopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a maximização do microuniverso consciencial; a expansão dos trafores no 

efeito halo da autopesquisa; o aumento gradativo da autopercepção através da apresentação de 

autopesquisas em seminários e oficinas; os desassédios mentaissomáticos promovendo a criação  

e ampliação de neossinapses; a gestação do curso livre pessoal expandindo o materpensene gesco-

nológico; as opções antievolutivas minimizando o microuniverso consciencial e anulando os tra-

fores da consciência; as posturas anticosmoéticas atrasando a programação existencial individual 
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e grupal; a evitação da autopesquisa limitando a atuação máxima da consciência; o ato de não 

aproveitar o tempo e as oportunidades evolutivas; a procrastinação no desenvolvimento de ações 

maximizadoras dos trafores da consciência; a irresponsabilidade perante o grupo quanto a não 

aplicação do megatrafor gerador de auto e heterorreciclagens; os fatores desencadeantes responsá-

veis pela retomada da conscientização quanto ao fluxo evolutivo; o investimento contínuo na au-

topesquisa; as reciclagens intraconscienciais alavancando o processo evolutivo; o investimento na 

autoconsciencioterapia; a profissão enquanto aporte proexológico; as retribuições condizentes 

com os aportes recebidos; a condição de liderança cosmoética desassediadora indicando o parâ-

metro qualificador da interassistencialidade; a autoconscientização quanto à condição de minipe-

ça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a escrita do verbete potencializando as 

megametas evolutivas e expandindo o microuniverso consciencial. 

 

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

ampliada através do trabalho com as energias; a autovisão cosmovisiológica nas experiências pa-

rapsíquicas; a experiência de clarividência em efeito zoom do local de trabalho, maximizando  

o valor da oportunidade interassistencial na profissão; os cursos Programa de Desenvolvimento 

do Parapsiquismo (PDP), 40 Manobras Energéticas e Escola de Projeção Lúcida (EPL) sendo 

laboratórios otimizadores da autopesquisa; a participação na maratona do estado vibracional;  

a expansão das energias conscienciais além da psicosfera pessoal; as megametas do alcance da 

projetabilidade lúcida e da megaeuforização. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-autoconhecimento; o sinergismo autassis-

tência-heterassistência; o sinergismo artigo-verbete; o sinergismo docência conscienciológica– 

–curso livre; o sinergismo Pedagogia-Parapedagogia; o sinergismo identidade-paraidentidade; 

o sinergismo autoinvestimento-cosmovisão. 

Principiologia: o princípio do “isso não é para mim”; o princípio de o menos doente 

assistir o mais doente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do megafoco men-

talsomático; o princípio da evolução da consciência. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria do maximecanismo interassistencial; a teoria da evolução; a teoria 

da cosmoconsciência; o autoinvestimento evolutivo potencializando a teoria da personalidade 

autoconsciente. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica acelerando o processo evolutivo; 

a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorrelaxação psicofisiológica; a técni-

ca da cronometragem do tempo; a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem exis-

tencial; as técnicas otimizadoras da autevolução. 

Voluntariologia: o vínculo consciencial no voluntariado conscienciológico; o megafoco 

na autopesquisa através do voluntariado tarístico; o voluntariado desde cedo expandindo o labo-

ratório consciencial; o paravoluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o la-

boratório conscienciológico da projeção lúcida; o laboratório conscienciológico do cosmogra-

ma; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Evolucio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Recexologia; o Co-

légio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito zoom da autopercepção através das experiências parapsíquicas; 

o efeito automotivador crescente da autopesquisa; o efeito aglomerador de conquistas evolutivas. 
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Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da teática da autopesquisa reci-

cladora dos autopensenes; o processo crescente das neossinapses maximizando o microuniverso 

consciencial; os cosmopensenes gerando as parassinapses durante a escrita do verbete. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial otimizando a evolução da consciência; o ciclo da au-

torrevisitação aumentando a autopercepção; o ciclo contínuo da autexperimentação dinamizando 

a evolução; o ciclo do desenvolvimento parapsíquico ampliando a cosmovisão. 

Enumerologia: a holoexpansão dos atributos conscienciais; a megaexpansão das ener-

gias conscienciais; a superexpansão do estado consciencial intrafísico; a hiperexpansão do estado 

consciencial projetado; a paraexpansão do estado consciencial extrafísico; a multiexpansão das 

parapercepções lúcidas; a cosmoexpansão do microuniverso consciencial. 

Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio minimização dos trafares–maximiza-

ção dos trafores; o binômio autesclarecimento-heteresclarecimento; o binômio varejismo consci-

encial–atacadismo consciencial. 

Interaciologia: a interação autopesquisa-autodesassédio; a interação autorreciclagem- 

-heterorreciclagem; a interação intencionalidade-posicionamento; a interação tarefa da consola-

ção–tarefa do esclarecimento; a interação autoliderança–autonomia evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo minimização-maximização; o crescendo evoluti-

vo minipercepção-megapercepção; o crescendo evolutivo minicérebro-paracérebro; o crescendo 

evolutivo convivência-paraconvivência; o crescendo evolutivo projeção semiconsciente–projeção 

lúcida; o crescendo evolutivo minigescon-megagescon; o crescendo evolutivo grupocarmalidade- 

-policarmalidade; o crescendo evolutivo minirreurbanização-megarreurbanização; o crescendo 

evolutivo miniproéxis-maxiproéxis. 

Trinomiologia: o trinômio decisão-vontade-ação; o trinômio voluntariado-autopesqui-

sa-interassistência; o trinômio docência-pesquisa-publicação; o trinômio retrossenha-autorreve-

zamento-heterorrevezamento. 

Polinomiologia: o polinômio autoinvestimento-autoinvestigação-autorreciclagem-inte-

rassistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo minitrafor / megatrafor; o antagonismo minipercep- 

ção / megapercepção; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo miniesforço evolutivo 

/ megaesforço evolutivo; o antagonismo minirresultado / megarresultado; o antagonismo pato-

pensene / ortopensene; o antagonismo monovisão / multivisão. 

Politicologia: a verponocracia; a cognocracia; a projeciocracia; a lucidocracia; a assis-

tenciocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na manutenção do holopensene pesquisístico. 

Filiologia: a autofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a mentalsomatofilia; a bibliofilia;  

a racionofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: a evitação da decidofobia; a superação da intelectofobia; o combate à para-

psicofobia; a profilaxia da projeciofobia; a eliminação da tanatofobia; a supressão da voliciofobia;  

a ausência da evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome do medo; a síndrome do ansio-

sismo; a síndrome da insegurança; a síndrome da autovitimização; a síndrome da dispersão 

consciencial; a síndrome da mediocridade; a profilaxia e o combate às síndromes estagnadoras 

da evolução da consciência. 

Holotecologia: a evolucioteca; a prioroteca; a tecnoteca; a experimentoteca; a penseno-

teca; a mentalsomatoteca; a biografoteca; a encicloteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Assistenciologia; a Experi-

mentologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Paracronologia; a Proexologia; a Holos-

somatologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; 

a Cosmoconscienciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência maximizadora da evolução; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser inconcluso; a consciência inacabada; o ser interassistencial; a conscin 

megacosmopolita; 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 intermissivista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens megaconscientialis; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maximização do microuniverso consciencial precoce = a ampliação da 

intraconsciencialidade através da aplicação da técnica da inversão existencial; maximização do 

microuniverso consciencial tardia = a ampliação da intraconsciencialidade através da aplicação 

da técnica da reciclagem existencial na adultidade. 

 

Culturologia: a cultura do autodidatismo consciencial; a cultura do autoinvestimento 

cognitivo; a cultura da Priorologia; a cultura da Pesquisologia; a cultura científica; a cultura 

multidimensional; a cultura da evolução; a multicultura parapsíquica. 

 

Tabelologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 

condições indicando a maximização do microuniverso consciencial em contraponto com a mini-

mização da intraconsciencialidade: 

 

Tabela  –  Contraponto  Maximização  do  Microuniverso  Consciencial   

/  Minimização  da  Intraconsciencialidade. 

 

N
os

 
Maximização do Microuniverso 

Consciencial 

Minimização da 

Intraconsciencialidade 

01. Atuação mentalsomática Atuação psicossomática 

02. 
Autoconscientização 

multidimensional (AM) 
Robotização existencial 

03. Autodidatismo Ignorantismo 
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N
os

 
Maximização do Microuniverso 

Consciencial 

Minimização da 

Intraconsciencialidade 

04. Autoparapsiquismo Dogmatismo 

05. Continuidade pesquisística Estagnação evolutiva 

06. Duplismo libertário  Paixão romântica 

07. Expansão das energias  Encolhimento das energias 

08. Gestação consciencial Gestação humana somente 

09. Holomemória atuante  Hipomnésia cerebral 

10. Isca humana lúcida Isca humana inconsciente 

11. Maxidescoincidência Antiparapsiquismo 

12. Maxiproéxis atuante Incompléxis 

13. Ortoconvivialidade Convívio interprisiológico  

14. Paracerebralidade Subcerebralidade 

15. Poliglotismo Monoglotismo 

16. Postura recicladora Postura anacrônica 

17. Postura tarística Postura taconista 

18. Primener Melin 

19. Teática  Teoria 

20. Universalismo Bairrismo 

 

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 maximização do microuniverso consciencial, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  crescente:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

12.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

13.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

14.  Potencial  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

15.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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A  VIVÊNCIA  TEÁTICA  DA  AUTOPESQUISA  E  DO  AUTOPA-
RAPSIQUISMO  INTERASSISTENCIAL  COSMOÉTICO  PROMO-
VE  A  MAXIMIZAÇÃO  DO  MICROUNIVERSO  CONSCIENCIAL  

E  ACELERA  SOBREMANEIRA  A  AUTEVOLUÇÃO  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza alguma técnica promotora da ampliação 

do autoconhecimento? Com quais resultados? 
 

Bibliografia  Específica: 
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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 

115, 218, 235, 291, 462, 463, 496, 800, 811, 812, 833, 836, 1.018, 1.031, 1.095 e 1.109. 
07.  Idem; Máximas da Conscienciologia; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450 

minifrases; 1 website; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 17, 21 

 a 23, 27, 29, 33, 35, 39, 42, 43, 53, 56 a 60, 62 a 69, 84, 90, 93 a 95, 97, 101, 106, 112, 113, 120, 121, 126, 127, 129  
a 133, 144, 145, 150, 151 e 153. 

08.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Humano; revisores Alexan-
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rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 104, 
111, 133, 166, 151 a 169, 256, 299, 312, 352, 377, 384, 386, 432, 452, 496, 532, 539, 552, 559, 562, 567, 577, 584, 591, 

594, 652, 660, 667, 723, 849, 923, 925 e 929. 

09.  Idem; Projeções da Consciencia: Diário de Experiência da Consciência Fora do Corpo Físico; revisor 
Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 

glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio 

de Janeiro, RJ; 2002; páginas 38 e 199 a 215. 
10.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
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M Á X I M O    D A    C O N S C I Ê N C I A  
( MA X I M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O máximo da consciência é a conquista evolutiva, pessoal, no mais alto 

grau possível, em determinada área de manifestação pensênica, no momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo máximo vem do idioma Latim, maximus, de magnus, “grande; po-

deroso; ilustre”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso  ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Megatraforismo pessoal. 02.  Homeostática pessoal. 03.  Talentão 

pessoal. 04.  Autopolimatia evolutiva. 05.  Hiperqualidade pessoal. 06.  Ápice evolutivo pessoal. 

07.  Patamar evolutivo de ponta. 08.  Recorde de conquista pessoal. 09.  Grau de eficiência polié-

drica. 10.  Prova da eficácia pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo máximo: má-

xima; maximal; máxima-mamuxito; maximante; maximário. 

Neologia. As 4 expressões compostas máximo da consciência, máximo da consciência 

aquisitivo, máximo da consciência executivo e máximo da consciência distributivo são neologis-

mos técnicos da Maximologia. 

Antonimologia: 01.  Mínimo da consciência. 02.  Megatrafarismo pessoal. 03.  Megapa-

tologia intraconsciencial. 04.  Autotolicionário. 05.  Vício pessoal. 06.  Subnível intraconscien-

cial. 07.  Acanhamento consciencial. 08.  Ápice antievolutivo pessoal. 09.  Carência intracons-

ciencial. 10.  Condição de autodespriorização. 

Estrangeirismologia: o upgrade pessoal; o ranking assistencial do ofiexista; o top indi-

vidual. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Cogniciologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio evolutivo; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os maxipensenes; a maxipensenologia; a Harmoniologia holopensênica pessoal. 

 

Fatologia: o máximo da consciência; a recin; o ranque assistencial; a tridotalidade cons-

ciencial; a maxiproéxis; o triatletismo conscienciológico; o pentatlo evolutivo; o pentatlo parapsí-

quico; o pentatlo duplista; o bom negócio evolutivo do compléxis; a obra-prima pessoal catalisa-

dora; o livro dos recordes pessoais; o Manual Pessoal das Prioridades (MPP); o objetivo máxi-

mo da vida humana alcançado. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais. 

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. 
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Binomiologia: o binômio megatendência-materpensene; o binômio megatendência-me-

gatrafor; o binômio tenepes-ofiex. 

Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: a técnica do crescendo evolutivo. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio maxiproéxis-compléxis- 

-maximoréxis. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo máximo evolutivo / mínimo evolutivo. 

Politicologia: a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a superlativoteca; a proexoteca; a socioteca; a evolucioteca; macrosso-

moteca; a materpensenoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Maximologia; a Homeostaticologia; a Evoluciologia; a Megafo-

cologia; a Megatraforologia; a Holomaturologia; a Maxicosmovisiologia; a Cosmoconscienciolo-

gia; a Holoculturologia; a Pantologia; a Holofilosofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o 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 megatraforisticus; o Homo sapiens progressivus; o Ho-

mo sapiens megaprior; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: máximo da consciência aquisitivo = a conquista egocármica do macros-

soma pessoal; máximo da consciência executivo = a conquista grupocármica da condição da des-

perticidade pessoal, interassistencial; máximo da consciência distributivo = a conquista policármi-

ca do círculo parassocial, pessoal, de alto nível. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Homeostaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 27 conquistas pessoais ou categorias de máximos da consciência lúcida: 

01.  Autoconscientização multidimensional (AM) pessoal. 

02.  Autorganização pessoal: alta exaustividade. 

03.  Capacidade de atualização pessoal. 

04.  Círculo parassocial pessoal: alto nível. 

05.  Compléxis pessoal. 

06.  Cons magnos pessoais (megacons): alta recuperação. 

07.  Cosmovisão pessoal. 

08.  Desenvoltura energoparapsíquica pessoal. 

09.  Desperticidade pessoal: interassistencial. 

10.  Esplenicochacralidade pessoal: desembaraçada; desassim. 

11.  Ficha Evolutiva Pessoal (FEP): saldo positivo. 

12.  Higienicidade pessoal: teática multidimensional. 

13.  Histórico intermissivo pessoal: alta positividade. 

14.  Holotecalidade pessoal: alta distribuição cosmovisiológica. 

15.  Inventividade pessoal: Heuristicologia; Verponologia. 

16.  Jubileu evolutivo pessoal. 

17.  Macrossoma pessoal: atuante. 

18.  Materpensene pessoal: alto nível. 

19.  Megafoco pessoal: ininterrupto. 

20.  Megagescon pessoal: produzida. 

21.  Megassistencialidade pessoal. 

22.  Megatrafor pessoal. 

23.  Megavalor teático pessoal: alta qualificação. 

24.  Ofiex pessoal: funcionante. 

25.  Paraprocedência pessoal: evoluída. 

26.  Polivalência vivencial pessoal: alta seletividade. 

27.  Rapport holopensênico pessoal: interassistencial. 

 

Conjugação. Frente à Holomaturologia, o máximo da consciência culmina com a com-

posição, ou conjugação no mesmo período evolutivo, de 6 conquistas pessoais, por parte da cons-

cin lúcida, dentre as listadas anteriomente, aqui dispostas na enumeração horizontal, lógica: ma-

terpensene pessoal (autodiscernimento), megapensenização pessoal (ponteiro consciencial), me-

gatrafor pessoal (autorganização imperturbável), megafoco pessoal (autoconcentração), macros-

soma pessoal (interativo) e megagescon pessoal (obra-prima). 

 

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 máximo da consciência, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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A  IDENTIFICAÇÃO  ATUAL DO  CONJUNTO  DOS  MÁXIMOS 
DA  CONSCIÊNCIA  É  O  MELHOR  MÉTODO  DE  AFERIÇÃO  

IMEDIATA  DO  PERFIL  EVOLUTIVO,  AUTOCONSCIENCIO-
METROLÓGICO,  DE  ALGUÉM,  SEJA  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Quantos máximos da consciência você, leitor ou leitora, já conseguiu 

alcançar até o momento? Você prossegue motivado para as próximas conquistas evolutivas? 
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M A X I M O L O G I A    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 maximologia evolutiva é a condição avançada de evolução da consciên-

cia reunindo amplo conjunto de percepções e cognições extraordinárias, superlativas, interpoten-

cializadoras e cosmovisiológicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo máximo vem do idioma Latim, maximus, supino de magnus, “gran-

de; poderoso; ilustre”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição logia provém do idioma 

Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O vo-

cábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolu-

tio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Superlativologia Evolutiva. 2.  Supererudiciologia Evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas maximologia evolutiva, maximologia evolutiva 

evoluciológica e maximologia evolutiva serenológica são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Autopensenologia Pré-serenona. 2.  Autotraforologia Pré-serenona. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo avançado; o megacurriculum vitae multie-

xistencial máximo; o breakthrough evolutivo pós-fixação da autodesperticidade; a condição top 

de evolução consciencial na intrafisicalidade; o strong profile cosmoético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomaturologia Extrafísica, multidimensional, mais evoluída no planeta Terra. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio evolutivo; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os para-

tecnopensenes; a paratecnopensenidade; a Harmoniologia holopensênica pessoal; a autopenseni-

zação policármica multidimensional funcional; a mega-homeostasia íntima harmonizando os ho-

lopensenes em larga escala; o materpensene omniassistencial. 

 

Fatologia: a maximologia evolutiva; a magnificação das percepções; o auge das cogni-

ções prioritárias; a eficiência poliédrica da consciência; o cérebro hiperdicionarizado; a capacida-

de empática generalizada; a megapolivalência evolutiva; a macroconsciencialidade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as parapercepções dos Serenões ainda ignoradas pelos pré-sere-

nões; a existência multidimensional ininterrupta; a megafenomenologia pangráfica; a autocons-

ciencialidade contínua; a autoinstrumentalização efetiva pelas Centrais Extrafísicas; o macroge-

renciamento das maxiproéxis de ponta; a Macrossomatologia; a Megaparafenomenologia; a Ma-

xiparaconscienciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro–cérebro máximo; o sinergismo macrosso-

ma-paramicrochip na sustentação da semiconsciexialidade intrafísica continuada. 

Principiologia: o princípio cosmoético do empenho máximo pelo bem-estar do número 

máximo de consciências; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) vivenciado com autorres-

ponsabilidade máxima. 
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Codigologia: as manifestações do código pessoal de Cosmoética (CPC) transformadas 

em modelo evolutivo pelas conscins lúcidas; o labor interassistencial de elevação do código gru-

pal de Cosmoética (CGC) planetário. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; as acabativas dos pendentes intercons-

cienciais da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas interplanetárias. 

Voluntariologia: o paravoluntariado assistencial em tempo integral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito potencializador das formas holopensênicas homeostáticas acumu-

lativas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade completamente engajado 

no maximecanismo multidimensional interassistencial. 

Binomiologia: o binômio megatraforismo-megaversatilidade; o binômio megarrecebi-

mentos-megarretribuições. 

Interaciologia: a interação máxima megatrafor-materpensene. 

Trinomiologia: o trinômio Universalismo-megafraternidade-Cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo maxiexpressividade evolutiva–anonimato intrafísico. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à evolução de todos. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsico-

filia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a superlativoteca; a proexoteca; a socioteca; a evolucioteca; a macrosso-

moteca; a materpensenoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Maximologia; a Superlativologia; a Serenolo-

gia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia; a Au-

topriorologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

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 conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação; o conscienciólogo sênior; o pararreurbanista veterano. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a 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; a consciencióloga sênior; a pararreurbanista veterana. 
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Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo 

sapiens megatraforisticus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens megaprior; o Homo 

sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maximologia evolutiva evoluciológica = a condição avançada da evolu-

ção do evoluciólogo ou evolucióloga; maximologia evolutiva serenológica = a condição avançada 

do Serenão ou Serenona. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial Multidimensional. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

condições expressas em palavras sesquipedais, prefixais, incluídas entre as mais avançadas no 

universo intrafísico da Maximologia, ou seja, ao nível dos evoluciólogos e Serenões: 

01.  Megaatributologia: o predomínio das parapercepções mais transcendentes. 

02.  Megadiscernimentologia: o predomínio dos extrapolacionismos fenomenológicos, 

cognitivos. 

03.  Megafocologia: o predomínio do maximecanismo interassistencial. 

04.  Megagesconologia: o predomínio da liderança evolutiva, dinâmica. 

05.  Megapensenologia: o predomínio do holopensene cosmopensenológico. 

06.  Megapriorologia: o predomínio da maxincorruptibilidade vivenciada. 

07.  Megaproexologia: o predomínio dos autorrevezamentos multiexistenciais grupais. 

08.  Megassistenciologia: o predomínio da Policarmologia Teática. 

09.  Megataristicologia: o predomínio do maxiesclarecimento interconsciencial. 

10.  Megatraforologia: o predomínio das maxipotencialidades, teáticas, pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a maximologia evolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Acrescentamento:  Maximologia;  Neutro. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

08.  Maximoréxis:  Maximorexologia;  Homeostático. 

09.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Megacompléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

12.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

13.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

14.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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A  CONDIÇÃO  DA  MAXIMOLOGIA  EVOLUTIVA  MERECE   
SER  PESQUISADA  E  PONDERADA,  RACIONALMENTE, 
POR  TODA  CONSCIÊNCIA  PRÉ-SERENONA,  LÚCIDA,  

EMPENHADA  NO  MEGADINAMISMO  DA  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcança a cosmovisão teórica das consequên-

cias da condição da maximologia evolutiva? Qual conquista evolutiva impressiona mais você? 
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M A X I M O R É X I S  
( MA X I M O R E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maximoréxis (maxi + mor + exis) é a condição da moratória existencial,  

a maior, ou quando vem para a consciência intrafísica (conscin) completista, na qualidade de 

acréscimo ou adendo (base superavitária), quanto ao compléxis da própria programação existen-

cial (proéxis), significando a realização de mandato extra, sadio ou suplementar, além do manda-

to existencial já concluído. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição maxi vem do idioma Latim, maximus, superlati-

vo de magnus, “grande”. O vocábulo moratória procede também do idioma Latim, moratoria, de 

moratorius, “que retarda; dilat rio”. Apareceu no Século XV. A palavra existencial provém do 

mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu em 1898. 

Sinonimologia: 01.  Megamoréxis. 02.  Maximoréxis avançada. 03.  Maximoréxis lato 

sensu. 04.  Moratória existencial superavitária. 05.  Maximoréxis dos cognopolitas. 06.  Maximo-

réxis dos habitantes da Cognópolis. 07.  Maximoréxis dos tertulianos conscienciológicos.  

08.  Honra ao mérito existencial. 09.  Mandato existencial suplementar. 10.  Adendo proexoló-

gico. 

Neologia. O vocábulo maximoréxis e as duas expressões compostas maximoréxis ele-

mentar e maximoréxis evoluída são neologismos técnicos da Maximorexologia. 

Antonimologia: 1.  Minimoréxis. 2.  Moréxis stricto sensu. 3.  Antiproéxis. 4.  Mini-

proéxis. 5.  Antimoréxis. 6.  Anticompléxis. 7.  Autodesistência proexológica. 8.  Moréxis inicial. 

Estrangeirismologia: o upgrade proexológico; o honors student. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à programação existencial pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Maximoré-

xis: prêmio autoconcedido. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da proexidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a maximoréxis; a programação existencial a maior; as ações libertárias da 

consciência; o voluntariado da Conscienciologia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo interassistencial colocado à frente do hetero-

parapsiquismo; a tenepes; a ofiex. 

 

III.  Detalhismo 

 

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. 

Binomiologia. O binômio abnegação-maximoréxis é a solução mais inteligente para  

a consecução da proéxis de qualquer categoria. A rigor, não existe maximoréxis sem abnegação 

por parte da conscin, no desenvolvimento das realizações específicas. 
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Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene. 

Trinomiologia. O trinômio proéxis-compléxis-maximoréxis é o princípio, o meio e o fim 

de todo esforço concentrado da conscin abnegada (realização) na escola da Terra, na qualidade de 

aluna fora-de-série, estudante de honra, minipeça interassistencial consciente, epicon lúcido ou 

completista, independentemente do nível da própria programação existencial. 

Politicologia: a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a democracia; a conscien-

ciocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do retorno; a lei básica da interassistencialida-

de do menos doente, mais experiente, ajuda ao mais doente, menos experimente. 

Filiologia: a proexofilia. 

Fobiologia. A maximoréxis aumenta a eficiência no cumprimento da tarefa da progra-

mação existencial e pode provocar estupros evolutivos involuntários sobre as conscins neofóbicas 

dos escalões evolutivos periféricos ao proexista, homem ou mulher. 

Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a metodoteca; a superla-

tivoteca. 

Interdisciplinologia: a Maximorexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Convi-

viologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Cosmovisio-

logia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

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

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maximoréxis elementar = a programação existencial a maior do ser des-

perto; maximoréxis evoluída = a programação existencial a maior do evoluciólogo, homem ou 

mulher. 
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Meritologia. A moréxis pode expor a base superavitária, a maior, por atacado, própria 

do completismo existencial, ou a concessão da honra ao mérito do compléxis. 

Policarmologia. A maximoréxis é algo mais, extra, sadio ou suplementar quanto aos re-

sultados da programação da vida, na vivência do universalismo e da maxifraternidade, com bases 

policármicas. 

Liderança. Toda conscin precisa de outras. A conscin-líder precisa muito mais de outras 

conforme os talentos pessoais. 

Heterajuda. Na maximoréxis, superior à condição da minimoréxis, sob todos os pontos 

de vista, a conscin completista ajuda mais em vez de ser ajudada. 

Superavit. Na maximoréxis, a conscin recebe determinado período complementar de existên-

cia humana para ampliar os 100% já realizados os quais completou com boa acabativa (superavit holo-

cármico). 

Evoluciologia. Em qualquer das duas categorias básicas, a moréxis é o resultado da 

intercessão direta, cosmoética, do evoluciólogo, ou orientador evolutivo, do grupocarma da 

conscin. 

Recexologia. Podem ocorrer duas ou mais moréxis, inclusive com a reciclagem orgânica 

do soma do moratorista ou da moratorista. 

Macrossomatologia. A reciclagem orgânica do soma acontece mais, obviamente, com 

os portadores ou portadoras de macrossomas. 

Grupocarmologia. Há, ainda, condições muito raras de moréxis em grupo, dentro da 

grupalidade evolutiva das minipeças entrosadas ao maximecanismo interassistencial, intercons-

ciencial e multidimensional específico. 

Posteriorologia. Espera-se, em futuro próximo, serem as moréxis grupais mais comuns, 

inclusive com os portadores de macrossomas. 

Esforço. Para tangibilizar ou materializar tais realidades na vida intrafísica, ou seja:  

a proéxis, o compléxis e a moréxis do leitor ou leitora, importa e conta bastante, o esforço pessoal 

hoje, aqui e agora. 

 

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 maximoréxis, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

05.  Extraproéxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Minimoréxis:  Minimorexologia;  Homeostático. 

10.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

 

O  COMPLEMENTO  DE  TEMPO,  NA  MORATÓRIA  EXIS-
TENCIAL,  VARIA  DESDE  DIAS  E  MESES  A  ATÉ  MESMO  

DÉCADAS.  HÁ  HEROÍSMOS  SILENCIOSOS  POR  DETRÁS  

DE  CADA  MAXIMORÉXIS  DO  HOMEM  OU  DA  MULHER. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a possibilidade da maximoréxis 

pessoal? Você admite alguma chance, neste sentido, dentro do mecanismo das leis das probabili-

dades na vida intrafísica? 
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M A X I P L A N E J A M E N T O    I N V E X O L Ó G I C O  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O maxiplanejamento invexológico é a autoplanificação técnica, máxima, 

polivalente, fundamentada na Invexologia, iniciada pela conscin inversora existencial ainda na fa-

se preparatória, estabelecendo estratégias convergentes entre as áreas da vida humana, atributos 

conscienciais e singularidades pessoais para consecução retilínea da autoproéxis e materialização 

da megagescon pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição maxi vem do idioma Latim, maximus, superlati-

vo de magnus, “grande”. O termo plano deriva do mesmo idioma Latim, planus, “plano; chão; ni-

velado”. Apareceu no Século XIV. A palavra planejamento surgiu no Século XX. O vocábulo in-

versão procede igualmente do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em ret rica; ironia; 

anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inver-

ter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. O termo existencial provém do idioma Latim Tardio, 

existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; 

mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter exist ncia real”. Surgiu também no Século XIX. O ele-

mento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição ca-

bal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Plano existencial inversivo. 2.  Planejamento técnico autevolutivo 

precoce. 3.  Reconstituição do autoplanejamento intermissivo. 4.  Metodologia invexológica.  

5.  Inversão Existencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas maxiplanejamento invexológico, maxiplanejamen-

to invexológico ginossomático e maxiplanejamento invexológico androssomático são neologis-

mos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Planificação específica. 2.  Vida desprogramada. 3.  Comportamento 

instintivo. 4.  Antinvéxis. 5.  Mesméxis. 6.  Reciclagem Existencial. 

Estrangeirismologia: o emprego útil do laptop pessoal; a personalidade strong profile; 

o selfmade man proéxico; o background intermissivo manifesto precocemente; o modus operandi 

da autoproéxis; a melhoria da performance pessoal; o upgrade evolutivo planejado; o turning 

point evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às cláusulas intermissivas da autoproéxis. 

Coloquiologia: a contraposição ao lema “deixa a vida me levar”; o ato de pagar para 

ver ao autodeterminar o rumo proéxico ainda na juventude. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopen-

senidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os ana-

liticopensenes; a analiticopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os prioropense-

nes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopen-

sênica desde a adolescência; o megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal; o holo-

pensene atrator; o holopensene pessoal da holomaturidade precoce aplicada. 

 

Fatologia: o maxiplanejamento invexológico; o plano proéxico estruturado desde a mo-

cidade; a sistematização da vida intrafísica; a autoprofilaxia evolutiva; a consecução linear das 

cláusulas da autoproéxis desde tenra idade; o predomínio do Curso Intermissivo (CI) pré-resso-

mático frente ao porão consciencial; a autorresponsabilidade evolutiva na opção pela invéxis;  

a identificação do veio proéxico sendo a primoprioridade (pripri) já na adolescência; a autopes-
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quisa estruturadora do maxiplanejamento invexológico; as primeiras evidências da vocação evo-

lutiva; as ideias inatas; as retrossenhas da atual proéxis identificadas na fase púbere; os aportes 

proexológicos direcionando o materpensene da autoproéxis; as planilhas pessoais; a autoconfian-

ça calcada no megatrafor; a definição precoce da especialidade interassistencial; a força da deci-

são antecipada; os encontros de destino; a dupla evolutiva consequente da megafocalização pre-

coce; os colegas intermissivistas; as amizades raríssimas; a carreira profissional; a constituição do 

pé-de-meia; o voluntariado direcionado; a docência conscienciológica e itinerante do professor jo-

vem; o ato de levar tudo de eito; o megafoco sendo critério para a economia de bens imposta pela 

Conscienciologia; as crises de crescimento ainda na adolescência originadas pelo atraso proéxico; 

as recins necessárias aos desafios da autoproéxis; a consecução antecipada da proéxis sendo  

a melhor preparação para a fase executiva; o invexograma pessoal; a ampliação da autocognição 

quanto aos pilares proexológicos; a maturação retilínea do maxiplanejamento sendo concomitante 

ao desenvolvimento inversivo; as convergências para a consecução da autoproéxis; a multissu-

perdotação consciencial; o livro expressando as autoverpons da especialidade interassistencial; os 

frutos após o primeiro decênio de interassistencialidade especializada; a consolidação da identida-

de proexológica; as especialidades derivadas do tema predominante da proéxis; o delineamento 

da megagescon; o autexclusivismo inversivo; a megaconvergência para a obra-prima; a maxipro-

dutividade interassistencial derivada do maxiplanejamento invexológico pessoal; o compléxis 

programado. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a invéxis possibili-

tando a realização integral dos mandatos do Curso Intermissivo; a recuperação, ainda na adoles-

cência, dos cons magnos; a nulificação parafisiológica da infância; o amparo de função desde  

a juventude; as antecipações e sincronicidades promovidas por amparadores, decorrentes das au-

todecisões proéxicas; a importância da identificação precoce das sinaléticas energéticas; o desper-

tamento parapsíquico saudável na mocidade; os parafenômenos decorrentes da produção proexo-

lógica antecipada; as projeções conscienciais ampliadoras da cosmovisão do jovem; as autorretro-

cognições sadias; a vida organizada precocemente em função da tenepes; a meta do funcionamen-

to consciente da ofiex até os 40 anos de idade; a parentrevista com Serenão; a conquista da des-

perticidade sendo coroamento do automaxiplanejamento invexológico; a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); o paravalor de honrar no intrafísico as decisões intermissivas; a colheita intermissiva; os 

dividendos multiexistenciais oriundos de pelo menos meio século de dedicação lúcida à autoproé-

xis; o antes e o depois na holobiografia pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis-paraprofilaxia-liberdade; o sinergismo Curso In-

termissivo–amparo de função–megafocagem existencial; o sinergismo reflexão científica–auto-

pesquisa evolutiva; o sinergismo autocriticidade-interassistencialidade; o sinergismo autevoluti-

vo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo invéxis-tenepes-epicen-

trismo (triatleta consciencial); o sinergismo autorganização-auteficácia. 

Principiologia: o princípio do “isso não é para mim”; o princípio do “se não presta, 

não adianta fazer maquilagem”; o princípio de “manter os pés sobre a rocha e o mentalsoma no 

Cosmos”; o princípio da autocrítica aplicada às prioridades evolutivas; o princípio do posicio-

namento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da retilinearida-

de proexológica; o princípio da evolução consciencial lúcida. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) pautando as entranhas do maxipla-

nejamento invexológico; o código duplista de Cosmoética (CDC) alicerçando a prática da técnica 

da invéxis. 

Teoriologia: a teoria das singularidades determinando o conteúdo da autoproéxis; a te-

oria da recuperação de cons; a teoria do macrossoma; a teoria da inteligência evolutiva (IE);  

a teoria da megafocalização precoce; a teoria da autodisciplina evolutiva; a teoria do compléxis;  
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a teoria da maximoréxis; a teoria dos tempos do Curso Intermissivo; a teoria da colheita inter-

missiva. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica de viver evolutivamen-

te; a técnica proexológica do cotejo entre trafares e trafores; a técnica da dupla evolutiva; a téc-

nica da bilibertação inversora; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de 

vida; a técnica do autoinvexograma; a técnica da tenepes enquanto núcleo das ações interassis-

tenciais; as técnicas verponológicas da Conscienciologia. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); os voluntários participantes de Grinvexes; o voluntariado interassistencial nas 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o princípio do voluntariado tarístico reeducador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o laboratório conscienciológico da invéxis; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o la-

boratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivis-

tas; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio 

Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos. 

Efeitologia: o efeito halo das autodecisões na fase preparatória da proéxis; o efeito na 

vida humana da participação em Grinvex durante a mocidade; o efeito da autocriticidade sobre 

a condução da proéxis; o efeito dos hábitos saudáveis sobre as rotinas úteis; os efeitos proexoló-

gicos das amizades intermissivas em detrimento das amizades ociosas; os efeitos holobiográficos 

do compléxis programado; o efeito do êxito inversivo na seriéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das paraneossinapses intermissivas; as 

paraneossinapses oriundas da fixação planejada das neossinapses invexológicas. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o valor em antecipar a holoma-

turidade em relação ao ciclo etário humano; o ciclo de retrocognições úteis; o ciclo sementeira 

intrafísica–colheita extrafísica; o ciclo autorado gesconológico–autorrevezamento seriexológico. 

Enumerologia: o maxiplanejamento do duplismo evolutivo (inversor-duplista); o maxi-

planejamento da docência (inversor-professor); o maxiplanejamento da gescon (inversor-autor);  

o maxiplanejamento da tenepes (inversor-tenepessista); o maxiplanejamento da ofiex (inversor- 

-ofiexista); o maxiplanejamento da desperticidade (inversor-desperto); o maxiplanejamento do 

compléxis (inversor-completista). A excelência intermissiva; a excelência intrafísica; a excelência 

parapsíquica; a excelência interassistencial; a excelência gesconológica; a excelência proexológi-

ca; a excelência invexológica. 

Binomiologia: o binômio Curso Intermissivo–curso vital intrafísico; o binômio Parage-

nética-Genética; o binômio meio (invéxis)-objetivo (proéxis); o binômio atributos conscienciais– 

–singularidades pessoais; o binômio autocriticidade-heterocriticidade; o binômio família nucle-

ar–família consciencial; o binômio antimaternidade sadia–gestações conscienciais; o binômio 

princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível. 

Interaciologia: a interação notebook-memória; a interação holomemória-intermissão;  

a interação cosmovisão-megafoco; a interação ônus decisório–bônus decisório; a interação ca-

pacidades pessoais–necessidades evolutivas; a interação causa-efeito; a interação amizades ra-

ríssimas–proéxis; a interação autorganização-liberdade; a interação precocidade-interassisten-

cialidade; a interação mentalsoma-papel-caneta; a interação Cronêmica-Proxêmica; a interação 

efeitos imediatos–efeitos mediatos; a interação proéxis–Ficha Evolutiva Pessoal; a interação in-

versor–automaxiplanejamento invexológico–Evoluciólogo. 

Crescendologia: o crescendo paratilamento intermissivo–ideias inatas rememoradas;  

o crescendo planejamento intermissivo–realização intrafísica; o crescendo livros-megagescon;  

o crescendo Curso Intermissivo–invéxis–compléxis–neoparaprocedência–neoparafunção; o cres-

cendo megafocalização permanente existencial–megafocalização permanente multiexistencial;  

o crescendo Invexólogo–Proexólogo–Evoluciólogo. 
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Trinomiologia: o trinômio planejamento-consecução-resultados; a autoprofilaxia quan-

to aos desvios inebriantes do trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio invéxis-ASSINVÉXIS- 

-Cinvéxis; o trinômio ideia inata–juízo crítico–ação inversiva; o trinômio necessidade-meta-obje-

tivo; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplaris-

mo; o trinômio Definologia-Decidologia-Determinologia; o trinômio Conscienciometria-Invexo-

metria-Proexometria; o trinômio ideal megatrafor pessoal–megafoco pessoal–materpensene pes-

soal; o trinômio ofiex-autodesperticidade-compléxis (megacompléxis). 

Polinomiologia: o polinômio proexológico autopesquisa-megafocagem-planificação- 

-maxiprodutividade; o polinômio especialidade-artigo-curso-verbete-livro embasando o maxipla-

nejamento invexológico pessoal; o polinômio do autorrevezamento multiexistencial curto prazo– 

–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; o polinômio autoproéxis–maxiproéxis–complé-

xis–neocurso intermissivo. 

Antagonismologia: o antagonismo planejamento existencial / improviso pessoal; o an-

tagonismo planejamento / consecução; o antagonismo valores pessoais / valores sociais; o anta-

gonismo maxiplanejamento invexológico / drogadição; o antagonismo prevenção / remediação;  

o antagonismo inversor existencial / jovem lúcido; o antagonismo teática inversiva / teorização 

filosófica; o antagonismo autavaliação conscienciométrica / autoficção idealizadora; o antago-

nismo decidofilia executiva / decidofobia estagnadora; o antagonismo princípio da autevolução 

/ princípio do autocomodismo. 

Politicologia: a invexocracia; a proexocracia; a tecnocracia; a lucidocracia; a discerni-

mentocracia; a autocriticocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a cognocracia; a me-

ritocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada desde a juventude; as leis da Fisio-

logia Humana; a lei de ação e reação permeando o automaxiplanejamento invexológico. 

Filiologia: a invexofilia; a tecnofilia; a neofilia; a criticofilia; a autopesquisofilia; a defi-

nofilia; a decidofilia; a logicofilia; a retilineofilia; a ortofilia; a mentalsomaticofilia; a bibliofilia; 

a grafofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a profilaxia precoce ao medo em definir o megafoco proéxico. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndro-

me do infantilismo; a evitação da síndrome do estrangeiro. 

Maniologia: a toxicomania antecipadora da dessoma enquanto antítese da antecipação 

programada da fase executiva da proéxis. 

Mitologia: a eliminação do mito do inversor existencial sem maxiplanejamento invexo-

lógico; a anulação do mito do jovem necessariamente inexperiente desconsiderando a holobiogra-

fia; a superação dos mitos da juventude; o descarte do mito da evolução espontânea sem esforço. 

Holotecologia: a invexoteca; a intermissioteca; a proexoteca; a ciencioteca; a cognote-

ca; a logicoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a maturoteca; a conscienciometroteca;  

a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Neotecnologia; a Intrafisicologia; a Ressomatolo-

gia; a Paraprofilaxiologia; a Ciclologia; a Hebelogia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Auto-

conscienciometrologia; a Autocriticologia; a Autorrevezamentologia; a Conscienciocentrologia;  

a Megafocologia; a Predespertologia; a Despertologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin jovem praticante da técnica da invéxis. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o agente retrocognitor inato; o in-

termissivista; o atacadista proexológico; o proexólogo; o exemplarista; o conscienciólogo; o tene-

pessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o ofiexista; o parapercepciologista; o completista. 
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Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a agente retrocognitora inata; a in-

termissivista; a atacadista proexológica; a proexóloga; a exemplarista; a consciencióloga; a tene-

pessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a ofiexista; a parapercepciologista; a completista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

prospectivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens 

invexologus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maxiplanejamento invexológico ginossomático = a elaboração da plani-

ficação da autoproéxis realizada pela inversora existencial considerando as especificidades do gi-

nossoma; maxiplanejamento invexológico androssomático = a elaboração da planificação da au-

toproéxis realizada pelo inversor existencial considerando as especificidades do androssoma. 

 

Culturologia: a cultura da antecipação interassistencial programada; a cultura da inte-

lectualidade precoce; a cultura da megagescon; a cultura do compléxis; a cultura invexológica. 

 

Elaboração. Sob a ótica da Procedimentologia, eis, na ordem cronológica, pelo menos  

3 etapas para concepção do automaxiplanejamento invexológico: 

1.  Autanamnese. Autodiagnóstico intraconsciencial. 

2.  Megafoco. Definição da especialização proexológica. 

3.  Meios. Estabelecimento de metas e estratégias convergentes entre si para realização 

da proéxis. 

 

Caraterísticas. Consoante à Invexologia, eis, ordenadas alfabeticamente, 10 característi-

cas básicas do maxiplanejamento invexológico: 

01.  Amparabilidade. Faz-se em parceria com os amparadores, primeiros coadjuvantes 

da invéxis. 

02.  Convergência. Realiza convergência entre as diferentes áreas de atuação pessoal, 

direcionando à megagescon. 

03.  Crescendo. Apresenta crescendo evolutivo interassistencial nos campos de manifes-

tação consciencial até o estabelecimento da identidade proexológica. 

04.  Cronêmica. Considera a consecução precoce na qualificação invexológica. 

05.  Dinâmica. Atualiza-se paralelamente ao amadurecimento da conscin ao longo da 

consecução do planejamento, porém, dentro da mesma linha de atuação. 

06.  Interassistência. Objetiva a materialização da megagescon, chave do compléxis. 

07.  Intermissão. Procura ser retrato do planejamento feito em Curso Intermissivo. 

08.  Liberdade. Prioriza a organização da vida para a dedicação integral à proéxis. 

09.  Polivalência. Engloba várias áreas da vida consciencial de modo equilibrado. 

10.  Precocidade. Antecipa crises de crescimentos e manifestações traforistas. 

 

Vantagens. Observando a Proexologia, eis, listadas na ordem alfabética, 10 vantagens 

da realização do maxiplanejamento invexológico ainda na fase juvenil e respectivos contrapontos: 

01.  Acalmia. Serenização da conscin, consequência da visualização do passo a passo 

evolutivo, em contraponto à ansiedade ao indeterminado. 

02.  Adultidade. Antecipação da adultidade consciencial através da organização técnica 

da vida, em contraponto ao infantilismo consciencial. 

03.  Autocrítica. Autodeterminação de critérios práticos para administração da fartura 

social, em contraponto à dispersão evolutiva. 

04.  Autorrevezamento. Prolongamento das ações no tempo e espaço, extrapolando os 

limites da vida humana, em contraponto ao materialismo arcaico. 
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05.  Constância. Estabelecimento de rotinas úteis e fixação de longo prazo no rentável, 

em contraponto à inconstância pessoal. 

06.  Especialização. Conexão com amparo extrafísico especializado desde a mocidade, 

em contraponto à conexão com guias extrafísicos amauróticos. 

07.  Lucidez. Aumento da liberdade consciencial com ganhos assistenciais a partir da re-

cuperação de cons, em contraponto à robéxis. 

08.  Megafocagem. Manutenção do foco proexológico, em contraponto ao direciona-

mento antiprodutivo das amizades ociosas. 

09.  Profissionalismo. Qualificação da assistencialidade, resultado do acúmulo de expe-

riências homeostáticas convergentes ao longo de décadas, em contraponto ao amadorismo assis-

tencial. 

10.  Singularidade. Afloramento das singularidades pessoais nas oportunidades assisten-

ciais, em contraponto à realização da assistência superficial e comum. 

 

Fases. Por meio da Invexometria, eis, na ordem crescente de qualificação, 4 fases de de-

senvolvimento do maxiplanejamento invexológico: 

1.  Fase intuitiva. Período caracterizado pela atuação assistencial desde a juventude, 

com resultados cosmoéticos evidentes, consequência da dedicação altruísta e evitação de elemen-

tos castradores da liberdade consciencial, porém, ainda sem autoconsciência perante a invéxis,  

a autoproéxis, a megagescon e o paradigma consciencial. 

2.  Fase iniciante. Período caracterizado pela deliberada atuação com o paradigma cons-

ciencial, sendo a conscin agente retrocognitor, a partir da tares e do desenvolvimento parapsíqui-

co, porém, sem possuir clareza sobre as especificidades da autoproéxis. 

3.  Fase técnico-preparatória. Período caracterizado pela verbação tarística com o me-

gafoco da proéxis a partir do delineamento dos mandatos intermissivos, consolidando a identida-

de proexológica e iniciando a estruturação da megagescon pessoal. 

4.  Fase profissional-executiva. Período caracterizado pelo veteranismo invexológico, 

com o maxiplanejamento focado para a materialização da megagescon, a partir da dedicação inte-

gral à proéxis. A conscin ruma à desperticidade, ao compléxis e ao terceiro tempo do Curso Inter-

missivo. 

 

Vontade. A elaboração do maxiplanejamento invexológico não depende de fator além da 

própria vontade do(a) jovem inversor(a) existencial interessado(a) em fazer frente ao investimen-

to extrafísico recebido desde a última intermissão. Tal aporte foi feito para gerar frutos. 

Gescons. A participação em Curso Intermissivo não é sinônimo de proéxis realizada. Do 

mesmo modo, a invéxis, por si só, não torna a conscin jovem em completista existencial. Importa 

evitar a síndrome do “já ganhou”. Ambos são apenas o início do princípio do começo do trabalho 

tarístico, funcionando como alicerces para a produção das gescons e materialização da obra-prima. 

Esforço. O êxito proexológico advém do real esforço em utilizar as potencialidades pes-

soais para impregnar de neoverpons o trabalho gesconológico. Ao inversor existencial cabe a lei 

do maior esforço evolutivo, aproveitando a oportunidade singular de organização técnica da vida 

humana para realmente doar-se ao máximo na condição de minipeça lúcida e homeostática dentro 

do maximecanismo 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 maxiplanejamento invexológico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 
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03.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

06.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

07.  Cinco  ciclos:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Perfilologia  invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

14.  Preparação  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

 

O  MAXIPLANEJAMENTO  INVEXOLÓGICO  FAZ  A  EMERSÃO  

DAS  SINGULARIDADES  DO(A)  INVERSOR(A)  EXISTENCIAL,  
VIABILIZANDO  A  MATERIALIZAÇÃO  INTEGRAL  DA  MEGA-

GESCON  PLANEJADA  EM  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉVIO. 
 

Questionologia. Você, jovem leitor ou leitora, na condição de inversor ou inversora 

existencial, já concebeu o maxiplanejamento invexológico pessoal? Em qual fase de desenvolvi-

mento você se insere rumo à materialização da megagescon? 
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M A X I P R O É X I S  
( MA X I P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A maxiproéxis (maxi + pro + exis) é a programação existencial máxima, 

por atacado, maior, avançada, doadora, dedicada conscientemente ao bem da coletividade, objeti-

vando a consecução da tarefa do esclarecimento (tares), na vivência do universalismo, da maxi-

fraternidade e da Paradireitologia, com bases evolutivas policármicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição maxi vem do idioma Latim, maximus, superlati-

vo de magnus, “grande”. O termo programação procede também do idioma Latim, programma, 

“publicação por escrito; edital; cartaz”, e este deriva do idioma  rego, prógramma, “ordem do 

dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém do mesmo idioma Latim, 

existentialis, “existencial”. Surgiu em 1898. 

Sinonimologia: 01.  Megaproéxis. 02.  Proéxis a maior. 03.  Proéxis avançada.  

04.  Proéxis policármica. 05.  Proéxis por atacado. 06.  Proéxis lato sensu. 07.  Proéxis grupal.  

08.  Proéxis dos cognopolitas. 09.  Proéxis dos habitantes da Cognópolis. 10.  Proéxis dos tertulia-

nos conscienciológicos. 

Neologia. O vocábulo maxiproéxis e as duas expressões compostas maxiproéxis elemen-

tar e maxiproéxis evoluída são neologismos técnicos da Maxiproexologia. 

Antonimologia: 1.  Antiproéxis. 2.  Miniproéxis. 3.  Proéxis stricto sensu. 

Estrangeirismologia: a colligation dos trafores individuais. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da proexidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a maxiproéxis; a programação existencial em grupo; as ações libertárias da 

consciência; o voluntariado da Conscienciologia. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo interassistencial colocado à frente do hetero-

parapsiquismo; a tenepes; a ofiex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia. O código pessoal de Cosmoética (CPC) é criação relevante para a evolu-

ção da conscin e o preparo da consecução da proéxis a maior. 

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. 

Binomiologia: o binômio vontade-decisão. 

Trinomiologia: o trinômio maxiproéxis-maxidissidência-maximoréxis. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a democracia; a conscienciocracia. 

Filiologia: a proexofilia. 
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Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a metodoteca; a epicen-

troteca; a minoroteca; a comunitarioteca. 

Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Convi-

viologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Cosmovisio-

logia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o 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 projetor consciente; o sistemata; o teleguiado auto-

crítico; 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 evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguia-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: maxiproéxis elementar = a programação existencial da conscin lúcida te-

nepessista; maxiproéxis evoluída = a programação existencial da conscin lúcida evolucióloga. 

 

Desmanche. O desmanche da equipe da maxiproéxis em geral acontece por acidentes de 

percurso no segundo escalão do grupo evolutivo. 

Compléxis. O compléxis na estrutura da maxiproéxis às vezes representa tão só a mini-

proéxis em relação à consecução faltante de outra vida pregressa. Foi a maxiproéxis para esta 

existência física e a miniproéxis quanto à existência humana prévia. A consciência na intermis-

são, com a recuperação dos cons magnos, tem euforex, mas acaba averiguando ter deixado a vida 

humana com indispensável parte para completar. 

Liderança. A maxiproéxis é própria da conscin-líder-evolutiva, dentro da tarefa libertá-

ria específica do grupocarma, mais universalista e maxifraterna. 

Minipeça. Na tarefa assistencial, solidária, a conscin representa a minipeça humana, lú-

cida e atuante dentro do maximecanismo da equipe multidimensional. 

Policarmologia. A policarmalidade, situada além da egocarmalidade e da grupocarmali-

dade, entra inevitavelmente na consecução da maxiproéxis, caracterizada pelo desempenho da 

tares, ou seja, a vivência das verdades relativas de ponta em favor da Humanidade e da Para-Hu-

manidade. 
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Grupalidade. A grupalidade é a condição da evolução em grupo ou a qualidade do gru-

po evolutivo (grupocarma) da consciência (conscin ou consciex). 

Grupologia. As maxiproéxis conduzem a pessoa às proéxis grupais ou às programações 

existenciais executadas além da conscin sozinha, estabelecidas através de vínculos conscienciais 

cosmoéticos. 

Sexo-amor. Assim como o exercício da sexualidade madura não é doentio, doloroso, de-

sagradável, pecaminoso, proibido, sórdido nem sujo, a vivência do amor romântico não é absurda, 

anormal, desastrosa, fantasiosa, louca, obcecante nem tola. 

Afetividade. O amor romântico, puro, é ação, certeza, completude, cumplicidade sadia, 

paraíso, prazer, prodigalidade, riqueza, ternura e a sublimação da maxiproéxis. 

Profilaxiologia. O CPC funciona como Profilaxia Evolutiva, vacinando a pessoa contra  

a contumácia ou recalcitrância nos mesmos erros seculares trazidos do passado. 

Incorruptibilidade. Quando a conscin identifica os próprios patopensenes, pecadilhos 

mentais e autocorrupções, busca, de fato, a vivência possível da incorruptibilidade pessoal. 

Concursos. Nos Cursos Intermissivos (CIs) avançados há organizações de seleções evo-

lutivas de trabalho, ao modo de concursos de admissão, administrados pelos evoluciólogos. 

Consciexologia. Os exames de admissão foram criados para a escolha das consciexes 

mais aptas ao desempenho de proéxis específicas, na Terra. 

Candidatas. Dezenas de consciexes se candidatam a tais concursos, aceitando a condi-

ção de futuras minipeças entrosadas dentro do maximecanismo de assistência interconsciencial. 

Exigenciologia. Determinadas maxiproéxis podem exigir determinado macrossoma com 

especificações detalhadas, maxidissidências ideológicas, tridotação consciencial, epicentrismo 

consciencial, multicompléxis, maximoréxis ou até a condição da desperticidade. 

Sumô. Por exemplo, o praticante tradicional (sumotori) do sumô (ancestral), no Japão, 

precisará de séculos de autorreciclagens multiexistenciais, através de autorrevezamentos conti-

nuados, a fim de sair das miniproéxis e alcançar a maxiproéxis? 

Amparadores. Os amparadores extrafísicos ajudam, na condição de emissários dos 

orientadores evolutivos, nas maxiproéxis mais universalistas. 

Megaproexologia. Os detalhes da proéxis não raro são complexos: a conscin pode pas-

sar a vida intrafísica sem qualquer religião e sem ler toneladas de volumes do misticismo e, no 

entanto, ser completista de megaproéxis. 

Evoluciologia. Quanto mais evoluída a consciência, maior a capacidade de autodesem-

penho da proéxis, contudo, a proéxis vai se tornando cada vez mais sofisticada e apresenta maio-

res dificuldades para ser cumprida em relação à conscin vulgar. 

 

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 maxiproéxis, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

07.  Extraproéxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Miniproéxis:  Miniproexologia;  Homeostático. 

10.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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SOMENTE  QUEM  JÁ  NÃO  PEDE  MAIS  NADA  PARA  SI  RE-
CEBE  A  INCUMBÊNCIA  DA  CONSECUÇÃO  DA  MAXIPRO-
ÉXIS,  EXPERIÊNCIA  INTRAFÍSICA  ALTERNATIVA,  RADI-

CALMENTE  DIFERENTE  DA  VIDA  DA  CONSCIN  VULGAR. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a possibilidade da maxiproéxis 

pessoal? Você admite alguma chance dentro do mecanismo das leis das probabilidades na vida 

intrafísica? 

 
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 17 a 19. 
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M E C E N A T O L O G I 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 Mecenatologia é a ciência aplicada às pesquisas técnicas do mecenato – 

o financiamento para o desenvolvimento de área específica do saber, das artes ou dos esportes, 

sem qualquer tipo de retorno ao financiador por parte dos beneficiados – e às decorrentes reper-

cussões evolutivas grupo e policármicas, intra e extrafísicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo mecenas vem do idioma Latim, maecenas, antropônimo de Caio 

Cilino Mecenas (60–8 a.e.c), político e diplomata romano, protetor das Artes e das Letras. Surgiu, 

no idioma Português, no Século XVI. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, 

lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência do mecenato. 2.  Pesquisa do financiamento altruístico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos do vocábulo mecenas: mecenado; 

mecenática; mecenático; mecenatismo; mecenato; Mecenatologia; mecênico; megamecenato; 

minimecenato. 

Neologia. O vocábulo Mecenatologia e as 3 expressões Mecenatologia Artística, Me-

cenatologia Científica e Mecenatologia Consciencial são neologismos técnicos da Interassisten-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Estudo técnico do patrocínio. 2.  Pesquisa do Marketing Cultural. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mecenato 

cosmoético: interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes; 

a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a doação sem retorno; as ações de apoio financeiro à cultura; o apoio e pro-

teção aos mais talentosos; o mecenato governamental; o mecenato privado; o mecenato das em-

presas públicas; o mecenato na condição de ferramenta de Gestão Estratégica para empresas;  

o mecenato demonstrando os valores sociais do mecenas; as vantagens para o mecenas; os benefí-

cios fiscais; o mecenas visto na condição de parte da comunidade através da participação ativa;  

a caridade como forma de pseudomecenato social; o pseudomecenato religioso; o desperdício in-

direto de dinheiro público devido ao mau emprego das diretrizes de mecenato; a satisfação am-

bígua; a interprisão; a falta de criticidade do mecenas na escolha do mecenado e da área a finan-

ciar; a necessidade intraconsciencial do mecenas ser recompensado; a ectopia, existencial ou afe-

tiva do mecenas, levando-o a compensar com o financiamento do mecenado na área almejada;  

a falta de qualificação da intencionalidade do mecenado ao aceitar o financiamento; a falta de gra-

tidão do mecenado para com o mecenas; o possível sentimento de dívida do mecenado para com 

o mecenas; a ectopia ou mimetismo existencial do mecenado; a interprisão causada pelo mimetis-

mo existencial do mecenado favorecido pela iniciativa do mecenas; a interprisão causada pelo não 

completismo do mecenado; as oportunidades sociais geradas pelo mecenato; o financiamento de 

conscin para ser voluntária em tempo integral; o financiamento de construção de bibliotecas pú-

blicas; o financiamento de obras conscienciológicas escritas por terceiros; o Programa Amigos da 

Enciclopédia favorecendo a doação voluntária de recursos em prol da Enciclopédia da Conscien-

ciologia; o amparo intrafísico; a satisfação benévola; a interassistência; a consecução da proéxis;  
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a consecução de maxiproéxis; o acerto grupocármico; a prática do mecenato para liberação das 

interprisões; o pró-mecenato prioritário; o paradever do mecenas; a Associação Internacional 

para Expansão da Conscienciologia (AIEC). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os acordos proexo-

lógicos da intermissão pré-ressomática; os apoios prévios da paraprocedência; a falta de parapsi-

quismo para avaliar as repercussões do mecenato; a retrocognição como ferramenta para ampliar 

o código pessoal de Cosmoética (CPC); o amparo de função; o assédio extrafísico promovendo  

o desvio de proéxis; a retrocognição como ferramenta para ampliar o CPC. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo trafores do mecenas–trafores do mecenado; o siner-

gismo empresa-sociedade; o sinergismo mecenas–amparador do mecenado; o sinergismo potente 

das amizades; o sinergismo entre os atores sociais; o sinergismo assistente interconsciencial– 

–consciência assistida; o sinergismo entre as minipeças do maximecanismo. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética impedindo o aproveitamento indevido das 

leis de incentivo cultural. 

Tecnologia: a técnica de relacionamento empresa-sociedade; as técnicas espúrias para 

ludibriar o Imposto de Renda; a técnica da libertação grupocármica; a técnica da retribuição. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito da valorização da imagem do mecenas; os efeitos sociais das leis 

de mecenato. 

Ciclologia: o ciclo revezador mecenas-mecenado; o ciclo revezador interassistencial as-

sistente-assistido; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica. 

Binomiologia: o binômio pé-de-meia–mecenato; o binômio dever-paradever; o binômio 

discernir antes–auxiliar depois; o binômio doação-recepção; o binômio relação contratual–rela-

ção consciencial; o binômio admiração-discordância; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação política cultural–desenvolvimento social; a interação assis-

tente eclipsado–assistido; a interação recebimento-retribuição; a interação saldo da FEP–saldo 

da conta bancária. 

Crescendologia: o crescendo mecenato artístico–mecenato científico; o crescendo me-

cenato taconístico–mecenato tarístico; o crescendo intencionalidade egocêntrica–intencionalida-

de cosmoética; o crescendo gratidão-retribuição; o crescendo assistido hoje–assistente amanhã; 

o crescendo necessidade–merecimento; o crescendo amparador intrafísico–amparador extrafísi-

co de função. 

Trinomiologia: o trinômio governo-empresa-mecenado; o trinômio investimento em re-

cursos conscienciais–aplicação cosmoética–rendimento evolutivo; o trinômio dependência-inde-

pendência-interdependência. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-capacidade-recursos-completismo. 

Antagonismologia: o antagonismo mecenato / patrocínio; o antagonismo mecenato cul-

tural / marketing cultural; o antagonismo perda / ganho; o antagonismo doação beneficente / la-

vagem de dinheiro; o antagonismo calculismo cosmoético / calculismo anticosmóetico; o antago-

nismo satisfação benévola / satisfação malévola; o antagonismo interassistência / interprisão. 

Paradoxologia: o paradoxo do assistente ser o maior assistido. 

Politicologia: o pseudomecenato como forma de adquirir prestígio político e reconheci-

mento público; a política de incentivos fiscais; a política cultural dos governos; a política dos pa-

trocínicos culturais eleitoreiros; o maior apoio político ao mecenato cultural em comparação ao 

mecenato científico; a meritocracia. 
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Legislogia: as leis de mecenato; a Lei Rouanet; as leis de incentivo à cultura; a lei da in-

separabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial; a lei da interassistenciali-

dade; a lei do retorno. 

Filiologia: a assistenciofilia; a mecenatofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a sociologicoteca; a proexoteca; a cos-

moeticoteca; a voluntarioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Mecenatologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Des-

viologia; a Grupocarmologia; a Intencionologia; a Interdependenciologia; a Intrafisicologia; a Pro-

exologia; a Vinculologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin large; a conscin antidinheirista; a conscin sustentadora financei-

ra; a conscin vaidosa; a conscin orgulhosa; a personalidade catalítica; a conscin parceira; a cons-

cin exemplarista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o in-

termissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o intelectual; o maxidissidente ideológi-

co; o pesquisador; o escritor; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-serenão vul-

gar; o tenepessista; o projetor consciente; o desperto; o patrono; o filantropo; o mecenas; o mece-

nado; o mecenado ingrato; o mecenado grato; o empresário prestativo; o investidor humanitário. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a intelectual; a maxidissidente ideológica; 

a pesquisadora; a escritora; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-serenona 

vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a desperta; a patrona; a filantropa; a mecenas; a me-

cenada; a mecenada ingrata; a mecenada grata; a empresária prestativa; a investidora humanitária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens 

compromissus; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens consciuslargus; o Homo sapiens 

comparticipans; o Homo sapiens interconscientialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Mecenatologia Artística = as pesquisas aplicadas ao suporte financeiro  

a favor das Artes; Mecenatologia Científica = as pesquisas aplicadas ao suporte financeiro a favor 

das Ciências; Mecenatologia Consciencial = as pesquisas aplicadas ao suporte financeiro a favor 

da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da doação sem expectativa de retorno pessoal; a cultura da su-

pervalorização das artes em detrimento às ciências. 

 

Taxologia. Eis 5 categorias de mecenatos, em ordem alfabética, de acordo com a aplica-

ção do recurso financeiro: 

1.  Artístico: incentivo às artes. 

2.  Científico: pequisa em ciências. 

3.  Cultural: desenvolvimento da cultura. 

4.  Desportista: crescimento dos esportes. 

5.  Educacional: fomento da educação. 

 

Historiologia. No contexto histórico, eis 9 exemplos de mecenas famosos, relacionados 

na ordem cronológica: 
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1.  Século I a.e.c.: Caio Cilino Mecenas (70–8 a.e.c.), responsável pela origem do termo, 

em Roma. 

2.  Século XV: Papa Alexandre VI, (1431–1503) e família, em Roma. 

3.  Século XV: Papa Leão X (1475–1521), em Roma. 

4.  Século XV: Lourenço de Médicis (1449–1492) e família, em Florença. 

5.  Século XVI: Francisco I (1494–1547), na França. 

6.  Século XVII: Maurício de Nassau (1604–1679), no Brasil. 

7.  Século XVIII: Marquês de Pombal (1699–1782), em Portugal. 

8.  Século XIX: Dom Pedro II (1825–1891), no Brasil. 

9.  Século XX: Assis Chateaubriand (1892–1968), no Brasil. 

 

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 Mecenatologia, indicados para a expansão das abor-

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

01. Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03. Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04. Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

05. Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06. Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07. Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08. Empatia  traforista:  Holocarmologia;  Homeostático. 

09. Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

10. Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11. Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

12. Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

13. Meio  de  sobrevida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14. Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

15. Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

 

A  MECENATOLOGIA  PROMOVE  A  LIBERTAÇÃO  DOS  LA-
ÇOS  GRUPOCÁRMICOS  OU  A  INTERPRISÃO,  DEPENDEN-
DO  DA  LUCIDEZ  DO  MECENADO,  DA  INTENCIONALIDADE  

DO  MECENAS  E  DO  NÍVEL  DE  COSMOÉTICA  DE  AMBOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, exerce o mecenato em algum nível? Qual a in-

tencionalidade empregada? Se você é mecenado, está caminhando para o completismo ou desper-

diçando este recebimento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Correia, Inês Fernandes; De Mecenas ao Marketing de Cultura, Um Histórico do Patrocínio como Motor 

da Cultura e do Jornalismo; Tese (Mestrado em Ciências da Comunicação); Universidade de São Paulo; 184  

p.; 8 caps.; 2 cronologias; 7 enus.; 3 tabs.; 1 técnica; 64 refs.; 29,3 x 24 cm; espiralado; São Paulo, SP; 2002; páginas 53, 

58, 63, 110 e 176. 
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M E D I A Ç Ã O    D A    A P R E N D I Z A G E M  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A mediação da aprendizagem é a interposição cognitiva reeducaciológica 

pautada na intencionalidade assistencial do educador, na reciprocidade interativa do aprendiz, na 

compreensão do significado do ato educativo e na habilidade de generalização dos conhecimen-

tos, aspectos relevantes ao desenvolvimento mentalsomático do aprendente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo mediação provém do idioma Francês, médiation, derivado do idio-

ma Latim mediatio, “intercessão; intermédio; interposição; intervenção; mediação”. Surgiu no 

Século XIX. A palavra aprendizagem deriva também do idioma Francês, apprentissage, “ação de 

aprender algum of cio ou profissão”. Apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Mediação do aprendizado. 2.  Mediação educacional. 3.  Intermedia-

ção cognitiva. 

Neologia. As duas expressões compostas mediação da aprendizagem pontual e media-

ção da aprendizagem abrangente são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Privação da mediação do aprendizado. 2.  Escassez de intermediação 

cognitiva. 

Estrangeirismologia: a mediated learning experience; o modus faciendi da aprendiza-

gem mediada; o upgrade mentalsomático dos interlocutores;  o rapport interconsciencial genuíno; 

o breakthrough interassistencial; a open mind; os insights oportunos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reeducação evolutiva. 

Citaciologia: – A exposição direta certamente é responsável por muitos tipos de mudan-

ças produzidas nos seres humanos. No entanto, é a segunda modalidade de interação entre os hu-

manos e o entorno, a Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), a responsável pela mudan-

ça mais geral e significativa, a qual de fato assume a natureza estrutural (Reuven Feuerstein, 

1921–2014). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal reeducaciológico; o holopensene propício à apren-

dizagem; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a mediação da aprendizagem; a intercomunicação didática do professor situa-

do entre a matéria, disciplina ou assunto e o aluno; a interposição do mediador da aprendizagem 

entre o conteúdo e o aprendiz; o ato de ampliar o benefício intelectivo haurido pelo mediado dian-

te das experiências de aprendizado direto; a ineficiência reeducativa da simples transmissão de 

conhecimentos; o treino continuado dos pré-requisitos cognitivos permitindo maior eficácia nos 

aprendizados futuros; as primeiras experiências de aprendizagem mediada promovidas pelos pais, 

familiares e cuidadores frequentes; o megaaporte vantajoso da mãe culta; os aportes existenciais 

decisivos; a influência das companhias evolutivas na educabilidade cognitiva; o papel relevante 

da educação infantil na fase mais crítica de restringimento consciencial, após a vida fetal; as ex-

posições regulares e sistemáticas à mediação da aprendizagem; a utilidade do diálogo cooperativo 

entre consciências experientes e inexperientes; a leitura dialógica; o desenvolvimento cognitivo 

profícuo devido às intermediações sociais significativas; a mediação contínua da aprendizagem, 

desde o nascimento até à quarta idade; os parâmetros da aprendizagem mediada; o exemplarismo 

teático do mediador da aprendizagem perante as novas gerações; o otimismo cosmoético na me-

diação da aprendizagem; a atuação do professor enquanto mediador da aprendizagem; a redução 
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do tempo e disposição de pais, familiares e cuidadores para o colóquio compartilhado com os in-

fantes; a limitação intelectual do aluno proveniente da omissão deficitária dos responsáveis nas 

trocas cotidianas prolíficas de ideias; a escassez da mediação da aprendizagem ocasionando lacu-

nas na formação cultural do educando; a falha no desenvolvimento intelectivo da conscin devido 

ao déficit de experiências mediadas de aprendizagem; a insuficiência mentalsomática do aprendiz 

gerada pela descontinuidade das atuações educativas mediadas; as experiências passivas de apren-

dizado, sem foco de discussão estabelecido; a espontaneidade natural juvenil ultrapassando nega-

tivamente a educação; o surgimento de dificuldades de aprendizagem devido ao desenvolvimento 

inadequado dos processos cognitivos; a abordagem reeducaciológica ao microuniverso conscien-

cial do aprendiz; a atuação primária do mediador da aprendizagem na mobilização das funções 

cognitivas emergentes e deficientes; a seleção e organização dos estímulos propiciando o funcio-

namento diferenciado da estrutura cognitiva do aprendente; a compensação das áreas fracas do 

perfil cognitivo do aluno; a complexificação das áreas fortes do perfil cognitivo do educando;  

a adaptação das interposições cognitivas às necessidades particulares do estudante; a dedicação  

e o comprometimento do assistente quanto ao desenvolvimento máximo do potencial cognitivo 

do assistido; a perseverança na promoção da expansão cultural do mediado; a evitação da experi-

ência de aprendizagem fracassada; o aprimoramento do potencial de aprendizagem através de 

programas de enriquecimento cognitivo; as ferramentas de maximização das habilidades cogniti-

vas; o estímulo à ampliação mentalsomática do aprendiz; o enfoque na zona de desenvolvimento 

proximal; a acumulação sadia de experiências de aprendizagem mediada ampliando o autodiscer-

nimento do aprendiz; o alcance de novos patamares de compreensão a partir de neovivências cog-

nitivas; a transformação íntima do educando perante as experiências de intermediação da aprendi-

zagem; o ato de aprender a aprender com eficácia maior; o regime de domesticação mútua da in-

teraprendizagem; o objetivo final da metacognição libertária. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a paraperceptibilidade do mediador da aprendizagem nos acrésci-

mos cognitivos; o emprego do parapsiquismo intelectual na dinamização da interassistência; os 

aditamentos ideativos do amparo de função da tenepes na neoabordagem educativa; a inspiração 

dos amparadores extrafísicos da função reeducaciológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo educação intermissiva–educação inicial familiar favore-

cendo a recuperação antecipada de cons magnos; o sinergismo escolaridade convencional–educa-

ção conscienciológica no aprimoramento das potencialidades intelectivas; o sinergismo cogni-

ção–afeto sadio repercutindo na aquisição de neoperspectivas. 

Principiologia: o princípio do direito universal à educação; o princípio antielitista de 

toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do 

mediador; o princípio evolutivo da aprendizagem ininterrupta. 

Codigologia: o poder tarístico da exemplificação silenciosa do código pessoal de Cos-

moética (CPC) do mediador da aprendizagem. 

Teoriologia: a teoria da experiência da aprendizagem mediada; a teoria da modificabi-

lidade cognitiva estrutural; a teoria da inteligência fixa; a teoria da inteligência moldável; a teo-

ria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica didática de adequar a comunicação ao contexto cognitivo do re-

ceptor; a técnica do espelho quanto aos autesforços de imitação positiva; a técnica da repetição 

paciente; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técni-

ca das 50 vezes mais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o labo-

ratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; 

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 
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Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório consciencioló-

gico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Reeducadores. 

Efeitologia: o efeito da proxêmica, ou “distância zero”, entre o mediador e o mediado 

na ampliação do rapport interconsciencial; o efeito do “olho no olho” nas interlocuções levando 

ao diálogo “ganha-ganha” na interaprendizagem; o efeito da afetividade na construção ativa do 

conhecimento; o efeito da competência do mediador no ritmo de aprendizagem do educando;  

o efeito da atuação do amparo extrafísico na amplificação cognitiva do educador e do aprendiz; 

os efeitos dos estímulos familiares, escolares e culturais na reperspectivação do microuniverso 

consciencial; o efeito halo da modificabilidade cognitiva na autoconfiança mentalsomática. 

Neossinapsologia: o momento eureca proporcionado pela aquisição de novas rotas si-

nápticas; as falhas paragenéticas do educando dificultando a formação de neossinapses; o exer-

cício dedicado dos atributos mentaissomáticos amplificando a rede sináptica; as neossinapses 

heurísticas das associações ideativas ímpares. 

Ciclologia: o ciclo interativo estímulo-mediador-educando-mediador-resposta; o grau 

de proveito pessoal haurido dos ciclos de aprendizagens mediadas; o ciclo desaprendizagem- 

-reaprendizagem; o ciclo interassistencial aprender-ensinar-reaprender-reeducar; o incremento 

na performance do ciclo cognitivo entrada-elaboração-saída; o ciclo espiral ascendente das neo-

cognições; o ciclo novas experiências–novas conquistas–novos amigos–enriquecimento da pró-

pria existência. 

Enumerologia: o ato de aprender a perceber com clareza e precisão; o ato de aprender 

a distinguir dados relevantes de irrelevantes; o ato de aprender a manejar várias fontes de infor-

mação simultaneamente; o ato de aprender a utilizar vocábulos e conceitos apropriados; o ato de 

aprender a controlar a impulsividade; o ato de aprender a transferir e a generalizar conhecimen-

tos; o ato de aprender a expressar-se de modo empático, efetivo e compreensível. 

Binomiologia: o binômio ensino-aprendizagem; o binômio saber aprender–saber ensi-

nar; o binômio educação-evolução; o binômio autocognição-libertação; o binômio educabilidade 

cognitiva–liberdade pensênica; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princí-

pio do exemplarismo pessoal; o binômio habilidades paragenéticas do educando–facilitação da 

recuperação dos megacons. 

Interaciologia: a interação assistencial mediador da aprendizagem–aprendiz; a intera-

ção interdimensional mediador da aprendizagem humano–parapreceptor; a remissão da intera-

ção regressiva educação primária defeituosa–lacunas na formação cultural. 

Crescendologia: o crescendo matesiológico escola do lar–educandário–instituição ta-

rística; o crescendo educação formal–autodidatismo permanente; o crescendo correlação da 

neoideia ao conhecimento preexistente–capacidade de resolução de novos problemas; o crescen-

do saber ler–saber escutar–saber paraperceber. 

Trinomiologia: o trinômio educação familiar–educação escolar–educação pessoal;  

o trinômio educação-profilaxia-saúde; o trinômio cognitivo captação dos estímulos–elaboração 

dos dados–comunicação da informação; o trinômio circular mestre-discípulo-mestre. 

Polinomiologia: o polinômio trejeitos–palavras–tom de voz–holopensene na interlocu-

ção mediadora. 

Antagonismologia: o antagonismo expansão do potencial de aprendizagem / reprodu-

ção acrítica de informações; o antagonismo autorreflexão / decoreba; o antagonismo educação 

pessoal / lavagem subcerebral; o antagonismo valoração de princípios morais / barbarização da 

humanidade; o antagonismo paciência do assistente / poliqueixas perante os assistidos;  

o antagonismo sabedoria / apedeutismo; o antagonismo erudição / ignorantismo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; 

a cosmoeticocracia; a cognocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei das afinidades; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior 

esforço educacional; a lei da evolução para todos; a lei da responsabilidade evolutiva; as leis 

universais da Cosmoética; as leis da Reeducaciologia Evolutiva. 
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Filiologia: a conscienciofilia; a assistenciofilia; a cogniciofilia; a bibliofilia; a neofilia;  

a intelectofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia; a assistenciofobia; a cogniciofobia; a bibliofobia; a neo-

fobia; a intelectofobia; a cosmoeticofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da privação cultural; a profilaxia das síndro-

mes demenciais gerontológicas. 

Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a culturoteca;  

a pedagogoteca; a intelectoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia;  

a Parapedagogiologia; a Taristicologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Teaticologia;  

a Matesiologia; a Culturologia; a Discernimentologia; a Cogniciologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tarística; a conscin enciclopedista; a personali-

dade dedicada à educação; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o mediador da aprendizagem; o professor; o preceptor; o educador;  

o reeducador; o professor catalítico; o agitador de neoideias; o poliglota; o semperaprendente;  

o aluno; o assistente; o intelectual; o intermissivista; o conscienciólogo; o pesquisador; o escritor; 

o parapercepciologista; o tenepessista; o epicon lúcido. 

 

Femininologia: a mediadora da aprendizagem; a professora; a preceptora; a educadora; 

a reeducadora; a professora catalítica; a agitadora de neoideias; a poliglota; a semperaprendente;  

a aluna; a assistente; a intelectual; a intermissivista; a consciencióloga; a pesquisadora; a escrito-

ra; a parapercepciologista; a tenepessista; a epicon lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

sophista; o Homo sapiens pedagogus; o Homo sapiens praeceptor; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens semper-

aprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mediação da aprendizagem pontual = a interposição reeducativa focal do 

mediador contribuindo para a elaboração de determinado aprendizado do aluno; mediação da 

aprendizagem abrangente = a atuação reeducativa sistêmica e contínua do mediador objetivando 

a conquista da autonomia cognitiva do aprendiz. 

 

Culturologia: a cultura mentalsomática; a Multiculturologia da Reeducaciologia. 

 

Parâmetros. De acordo com a Experimentologia, eis 4 parâmetros assistenciais de medi-

ação da aprendizagem, listados em ordem lógica: 

1.  Intencionalidade: o mediador da aprendizagem interage deliberadamente, a partir da 

intencionalidade assistencial perante o educando, demonstrando empatia e confiança na compe-

tência do aprendiz. Exemplos: promover acoplamento energético; estabelecer contato visual aco-

lhedor; utilizar ênfase gestual e expressividade vocal; salientar certos estímulos; instruir com cla-

reza. 

2.  Reciprocidade: o mediador da aprendizagem assegura a reciprocidade do assistido 

mediante a instalação de holopensene favorável ao atendimento das necessidades cognitivas espe-

cíficas e à manifestação máxima do potencial de aprendizagem do educando. Exemplos: oferecer 

estímulos novos e atraentes adequados ao perfil do aprendiz; adaptar as próprias reações para 

induzir estados de alerta perante o aprendizado; gerar situações cognitivas desafiadoras. 
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3.  Significado: o mediador da aprendizagem mobiliza o aspecto afetivo e motivacional 

da aquisição de neoconstructos a partir da valorização dos significados evolutivos do conheci-

mento. Busca ampliar o mundo de relações e conceitos prévios, acrescentando valores aos dife-

rentes fenômenos. Exemplos: refletir sobre as vantagens e desvantagens de determinadas esco-

lhas; compreender de modo mais profundo o significado e a repercussão de determinadas ações. 

4.  Transcendência: o mediador da aprendizagem impulsiona a aplicação do conheci-

mento atual a contextos similares, ampliando o nível de abstração, criatividade e flexibilidade 

mentalsomática do educando. São extraídos os elementos essenciais do aprendizado presente  

e formulados princípios norteadores para a generalização futura dos saberes. Exemplos: fazer per-

guntas sobre as causas da ocorrência de determinado fato; incentivar a busca de diferentes possi-

bilidades de ação visando à adaptação em diferentes cenários. 

 

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 mediação da aprendizagem, indicados para a expansão 

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

01.  Atitude  educativa  pró-evolução:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

02.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autoconfiança  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Cosmoeducação:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Dificuldade  de  aprendizagem:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

08.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Exemplo  pedagógico:  Pedagogia;  Neutro. 

10.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

12.  Leitura  dialógica:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

14.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  EDUCABILIDADE  COGNITIVA  SADIA  PROPICIADA  PELA  

MEDIAÇÃO  DA  APRENDIZAGEM  É  CONDIÇÃO  RELEVANTE  

À  REPERSPECTIVAÇÃO  DO  MICROUNIVERSO  DO  ASSISTI-
DO  RUMO  A  NEOCOGNIÇÕES  EVOLUTIVAS  CONTÍNUAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a mediação da aprendizagem a determi-

nado público-alvo interassistencial? Qual tem sido o saldo das contribuições pessoais em prol do 

desenvolvimento da metacognição libertária? 
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F. A. 
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M E D I A Ç Ã O    D E    C O N F L I T O S  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A mediação de conflitos é a atividade técnica e assistencial, na qual a cons-

ciência, intra ou extrafísica, homem ou mulher, na condição de intermediador, neutro e imparcial, 

sem poder decisório, atua ao modo de facilitador do diálogo, a fim de encontrar ações pacíficas 

para interrelações entre consciências com interesses pessoais, grupais ou coletivos conflitantes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo mediação provém do idioma Latim, mediatio, “intercessão; inter-

posição; intervenção”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo conflito deriva do mesmo idioma La-

tim, conflictus, “choque; embate; encontro; combate; luta; peleja”, conexo ao verbo confligere, 

“combater; lutar; pelejar; confrontar; opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Apa-

receu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Mediação pacifista. 2.  Intermediação de contendas. 3.  Negociação 

assistida por terceiro. 4.  Conciliação de interesses. 4.  Proposta de entendimento entre as partes. 

Neologia. As duas expressões compostas mediação de conflitos intrafísicos e mediação 

de conflitos extrafísicos são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Solução imposta. 2.  Intervenção assediadora. 3.  Arbitragem.  

4.  Decisão judicial. 

Estrangeirismologia: o mediation process; a construção do rapport entre mediador  

e mediandos; o coaching; o empowerment; a recognition dimension; o peace making; o turning 

point; o adágio romano summum ius summa iniuria. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à necessidade da vivência diária do Paradireito. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: − Todo 

conflito enfraquece. Todo conflito prejudica. Minimizemos os conflitos. 

Proverbiologia. Eis 3 expressões populares sobre a opção pela anticonflitividade: mais 

vale 1 mau acordo do que uma boa demanda; mais vale má avença do que boa sentença; quando 

1 não quer, 2 não brigam. 

Ortopensatologia: – “Anticonflitividade. Quanto mais você previne o conflito dos ou-

tros, mais autoinconflitividade terá em sua vida”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação; o holopensene da Harmoniologia; 

o holopensene anticonflitivo; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene da megafra-

ternidade; o materpensene da mediação e da reconciliação; os cosmoeticopensenes; a cosmoetico-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os pensenes do Paradireito; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; o exercício da autopensenidade democrática; o holopensene do fra-

ternismo; o holopensene da conciliação universal; o holopensene do antipreconceito; o holopense-

ne da antibeligerância; o holopensene traforista; o holopensene universalista; a aplicação da auto-

pensenidade mediadora como meio para alcançar a desperticidade. 

 

Fatologia: a mediação de conflitos; a concretização dos ideais do Direito Fraterno; a me-

diação enquanto política pública de democratização; a mediação pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) nas guerras civis e internacionais, logrando acordos de cessar fogo e paz; a inter-

venção do ancião, líder familiar ou tribal, ajudando na solução de querelas entre membros do gru-

po; a gestão de organizações e instituições; a coordenação de grupos de trabalho; a organização 

do ambiente doméstico; o descongestionamento dos tribunais; a redução dos custos e do tempo na 

resolução de conflitos; a facilitação do acesso à justiça; a atuação do advogado na condição de 
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mediador, resolvendo contendas sem a necessidade de ingressar com processo judicial; a oferta de 

solução nas contendas; a maior participação da comunidade; a habilidade para o diálogo na nego-

ciação das diferenças; a consideração do ponto de vista do outro como passível de criar novas 

possibilidades de entendimento e ação; o ato de abrir mão das verdades absolutas; o ato de ceder 

sem incorrer em omissão deficitária; o atendimento aos interesses e necessidades de todos os en-

volvidos; o controle do processo decisório na mão dos mediandos; a visão prospectiva do conflito 

no plano das relações interpessoais; a confidencialidade acerca dos fatos tratados na sessão de 

mediação; a comunicação humana, viga mestra de sustentação da dinâmica da mediação de con-

flitos; a valoração das emoções enquanto componente constitutivo dos desentendimentos; a escuta 

ativa; as perguntas sendo o principal instrumento de trabalho do mediador; a identificação do em-

brião do conflito; o acolhimento à vítima em local apropriado para expressar sentimentos e neces-

sidades diante do ato ilícito sofrido, evitando a revitimização; o encontro humano entre vítima, 

ofensor e comunidade a fim de se lograr soluções duradouras e preventivas no âmbito dos confli-

tos de caráter penal; o consenso e a reeducação para a paz; o perdão como alternativa para a cons-

trução da paz; a oportunidade de o ofensor avaliar as consequências dos atos pessoais, pedir des-

culpas e propor formas de reparação dos danos causados. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a força parapre-

sencial do mediador; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o acoplamento com o ampara-

dor extrafísico técnico; a atenção aos parafatos e ao contexto multidimensional; a parapercepção 

da intencionalidade das consciências envolvidas no conflito; as assins e desassins; a promoção do 

auto e heterodesassédio pela mediação paradireitológica; o paraencontro entre consciências me-

garrivais patrocinado pelo orientador evolutivo na organização da ressoma; a Central Extrafísica 

da Fraternidade (CEF); a megapacificação patrocinada pelos Serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mediação–amparo de função; o sinergismo pacificação 

íntima–anticonflitividade; o sinergismo pensamento de justiça–pensamento de perdão. 

Principiologia: o princípio da autonomia; o princípio do melhor para todos; o princípio 

da confidencialidade; o princípio da imparcialidade; o princípio da restauração evolutiva;  

o princípio da megafraternidade; os princípios da Cosmoética; os princípios do Paradireito. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à resolução dos conflitos 

interconscienciais; o código da megafraternidade; o Novo Código de Processo Civil (NCPC). 

Teoriologia: a teoria dos jogos de Nash; a teoria e prática da interassistencialidade;  

a teoria da evolução grupal das consciências. 

Tecnologia: a técnica da maiêutica socrática; a técnica da escuta ativa; a técnica do pa-

rafraseamento; a técnica do resumo; a técnica da despolarização do conflito; a técnica do afago; 

a técnica da normalização; a técnica da inversão de papéis. 

Voluntariologia: o voluntariado nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Ci-

dadania (CEJUSCs); o voluntariado nos Centros de Mediação Comunitária; o voluntariado dos 

alunos, assistindo aos colegas na solução e evitação de conflitos na prática da Mediação Escolar; 

o voluntariado na Associação Internacional de Paradireitologia (JURISCONS). 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio 

Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Evo-

luciologia. 

Efeitologia: o efeito libertário das reconciliações patrocinadas pela mediação; a disso-

lução dos nós das interprisões grupocármicas; o efeito pró-desperticidade da mediação multidi-

mensional; o efeito desassediador da paz; o efeito evolutivo da anticonflitividade; o efeito pacifi-

cador do acordo ganha-ganha; o efeito tranquilizador do perdão interconsciencial. 
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Neossinapsologia: as neossinapses com a recuperação de cons da anticonflitividade, 

atributo consciencial prioritário para o serenismo. 

Ciclologia: o ciclo conflito-escalada-clímax-ruptura-resolução; o ciclo autodefesa–difi-

culdade de interação–imagem distorcida–preconceito–estigma–antagonismo. 

Binomiologia: o binômio autocomposição assistida−interferência amparadora; o binô-

mio autonomia de vontade–decisão; o binômio erro-reparação; o binômio conflito-solução; o bi-

nômio admiração-discordância; o binômio querer ter razão–dar razão; o binômio conflito ínti-

mo–conflito interpessoal; o binômio exigências-concessões. 

Interaciologia: a interação mediador-mediando; a interação diálogo-empatia; a intera-

ção compreensão-perdão; a interação conscin-consciex; a interação assistido-assistente; a inte-

ração evoluciente-evoluciólogo; a interação amparado–amparador de função. 

Crescendologia: o crescendo autadministração de conflitos–mediação de conflitos in-

terpessoais de outrem– assistência policármica; o crescendo tolerância–convivialidade sadia;  

o crescendo coexistência–convivência fraterna; o crescendo tolerância–respeito; o crescendo au-

todesassedialidade–heterodesassedialidade; o crescendo melodrama-tragédia-solução. 

Trinomiologia: o trinômio mediação-ponderação-reconciliação; o trinômio intercom-

preensão-intercooperação-interassistência; o trinômio diálogo-respeito-reconciliação; o trinô-

mio posição-interesse-necessidade; o trinômio observação acurada–escuta técnica–intervenção 

precisa. 

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

-perde / ganha-ganha; o antagonismo desejo / frustração; o antagonismo desejo / exigência mo-

ral; o antagonismo licenciosidade / norma; o antagonismo privilégios / obrigações; o antagonis-

mo conflituosidade / paz; o antagonismo relações conflituosas / relações harmoniosas; o antago-

nismo interassedialidade / interassistencialidade; o antagonismo vítima / algoz; o antagonismo 

litígio / pacificação; o antagonismo cultura de guerra / cultura de paz. 

Paradoxologia: o paradoxo de abrir mão de posições para satisfazer interesses; o para-

doxo de o conflito ser oportunidade de aprendizado e reciclagem; o paradoxo de o conflito poder 

proporcionar o apaziguamento do ego. 

Politicologia: a democracia vivida com a tomada de decisões pelos mediandos; as políti-

cas públicas de anticonflitividade. 

Legislogia: a lei da mediação; a lei de causa e efeito; a lei da interdependência consci-

encial; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade assistencial; as paraleis. 

Filiologia: a neofilia; a metodofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a fraternofilia;  

a harmoniofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a voliciofobia; a neofobia; a autofobia; a metatesiofobia;  

a eleuterofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome do justiceiro. 

Maniologia: a mania de encarar o conflito pelo lado negativo; a mania de polarizar;  

a mania de autovitimização; a mania do tudo ou nada; a mania de agir ao modo de borboleta na 

vidraça. 

Mitologia: o mito da luta entre o bem e o mal. 

Holotecologia: a conflitoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a pa-

radireitoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a harmonioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Conflitologia; a Assistenciologia; a Comuni-

cologia; a Conviviologia; a Harmoniologia; a Despertologia; a Conscienciometrologia; a Cosmo-

eticologia; a Holocarmalogia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;  

o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor cons-

ciente; o voluntário; o terapeuta; o advogado; o conciliador; o mediando; o mediador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;  

a amparadora intrafísica; 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 proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a voluntária; a terapeuta; a advogada; a conciliadora; a medianda; a mediadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mediator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens 

conflictuosus; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens aequi-

libratus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens cosmoethicus; 

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mediação de conflitos intrafísicos = aquela capaz de favorecer a liberta-

ção de possível interprisão grupocármica entre os mediandos; mediação de conflitos extrafísicos 

= aquela capaz de favorecer soluções pacíficas no contexto policármico das reurbanizações extra-

físicas. 

 

Culturologia: a cultura da mediação; a cultura do diálogo; a cultura da reconciliação; 

a cultura da restauração; a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da profilaxia dos confli-

tos; a cultura do melhor para todos; a Culturologia de Paz nas comunexes avançadas. 

 

Caracterologia. À luz da Metodologia, eis, em ordem cronológica, os 4 modelos de me-

diação existentes e respectivos referenciais (Ano-base: 2015): 

1.  Modelo tradicional-linear: Roger  ischer  1922−2012  e William Ury  1953− , Es-

cola de Harvard. Diferencia o sujeito do problema, fazendo distinção entre posições, interesses  

e necessidades. Este modelo objetiva a realização do acordo. 

2.  Modelo transformativo: Robert Alan  arush  ush  1948−  e  oseph P.  olger 

 1953− . Aborda o conflito como oportunidade de mudança e crescimento. Com base na valoriza-

ção (empowerment) e reconhecimento (recognition) das impressões e sentimentos dos mediandos 

sobre a problemática, objetiva mudar a perspectiva acerca do conflito, restabelecendo o diálogo. 

Neste modelo, o acordo é secundário. 

3.  Modelo circular-narrativo: Sara  obb  1951− . Aborda a visão sistêmica do confli-

to, enfatizando a comunicação e a interação. Com foco nas diferenças entre as narrativas trazidas 

pelos mediandos, objetiva a construção de histórias alternativas para narrar o problema sob outro 

ângulo, mudando a perspectiva do conflito. O foco deste modelo está na percepção do conflito  

e não no acordo. 

4.  Modelo eclético: Eduardo  osé  árdenas  1945− . Reúne ideias das escolas anterio-

res e acrescenta técnicas terapêuticas, investindo no potencial dos diálogos colaborativos. Aplica-

do nos conflitos familiares, este modelo objetiva reperspectivar o futuro dos mediandos, auxilian-

do na criação de soluções satisfatórias e transformadoras em benefício coletivo. 

 

Taxologia. No universo da Anticonflitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

categorias de mediação e respectivas vantagens para as consciências envolvidas, segundo a natu-

reza dos conflitos: 
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01.  Mediação de conflitos ambientais: criação de alternativas para o uso racional dos 

recursos naturais; equalização das relações entre homens, pré-humanos e Natureza. 

02.  Mediação de conflitos bélicos: realização de acordos de paz; tréguas; cessar fogo; 

armistícios; estabelecimento de políticas de desarmamento; gradativa extinção das guerras, pre-

nunciando a implementação do Estado Mundial. 

03.  Mediação de conflitos comerciais: garantia de sigilo quanto aos interesses corpora-

tivos, patrimônio, valores e patentes. 

04.  Mediação de conflitos comunitários: restauração da harmonia nas relações de vizi-

nhança; prevenção de futuros desacertos. 

05.  Mediação de conflitos consumeristas: obtenção de soluções consensuais ao maior 

número de consumidores; preservação dos interesses difusos e coletivos; intermediação em nego-

ciações online. 

06.  Mediação de conflitos empresariais: preservação da imagem da empresa; reformu-

lação de departamentos e modelos de atuação no mercado; restabelecimento de vínculos afetivos 

e profissionais entre sócios. 

07.  Mediação de conflitos entre nações: obtenção de pactos de cooperação mútua; de-

sembargos comerciais; flexibilização de tarifas e regras de importação; liberação ou facilitação de 

vistos de entrada. 

08.  Mediação de conflitos escolares: pacificação nas relações entre docentes, discentes, 

pais e comunidade. 

09.  Mediação de conflitos familiares: harmonização das relações; corresponsabilização 

dos pais pelo futuro dos filhos; preservação dos vínculos parentais. 

10.  Mediação de conflitos institucionais: preservação dos interesses da coletividade; 

respeito às atribuições e competências dos órgãos estatais; respeito à Constituição. 

11.  Mediação de conflitos interculturais: estabelecimento de regras e critérios para  

a convivialidade sadia entre indivíduos de culturas diferentes; políticas para o acolhimento de 

imigrantes; abertura das fronteiras aos refugiados. 

12.  Mediação de conflitos judiciais: obtenção de soluções rápidas e satisfatórias em 

substituição à decisão judicial; redução de custos; preservação da autonomia e vontade das partes. 

13.  Mediação de conflitos multidimensionais: heterodesassédios conscienciais propor-

cionados pelo autoparapsiquismo lúcido, na intermediação entre assediadores e assediados; reali-

zação da tares. 

14.  Mediação de conflitos multiexistenciais: oportunidades de reconciliação e de re-

composições interprisionais grupocármicas, proporcionando ganhos evolutivos importantes. 

15.  Mediação de conflitos penais: possibilidade de entendimento, assunção de respon-

sabilidades, recomposição e perdão nas relações entre vítimas e ofensores. 

16.  Mediação de conflitos raciais: respeito às diferenças individuais; obtenção de pac-

tos de paz e tolerância. 

17.  Mediação de conflitos religiosos: estabelecimento de acordos de paz nas guerras de 

origem religiosa; superação de preconceitos; respeito às diferentes crenças. 

18.  Mediação de conflitos sociais: preservação dos direitos e garantias do cidadão; aco-

lhimento às minorias; formulação de políticas públicas de inclusão. 

19.  Mediação de conflitos territoriais: reformulação de fronteiras; estabelecimento de 

novas áreas de ocupação e assentamento; acordos de desocupação. 

20.  Mediação de conflitos trabalhistas: prevenção de greves; obtenção de benefícios 

individuais e coletivos; melhoria das relações entre empregados e empregadores. 

 

Traforologia. De acordo com a Conscienciometrologia, as sessões de mediação podem 

ser aproveitadas como laboratórios de autopesquisa ao mediador interessado na aquisição, desen-

volvimento e aperfeiçoamento de traços-força, pró-desperticidade, a exemplo dos 45 atributos 

dispostos, a seguir, em ordem alfabética: 

01. Abertismo: receptividade ao novo; ausência de preconceitos. 

02. Acolhimento: interação fraterna. 
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03. Altruísmo: desprendimento; desapego. 

04. Assistencialidade: foco na necessidade do assistido. 

05. Autoconfiança: autenticidade; valorização dos trafores pessoais. 

06. Bom humor: desdramatização perante as dificuldades. 

07. Coerência: uniformidade no proceder. 

08. Comedimento: temperança; simplicidade. 

09. Comunicabilidade: linguagem franca; cordialidade. 

10. Cordialidade: manifestação de afeto e simpatia. 

11. Cosmoeticidade: autoincorruptibilidade vivida. 

12. Curiosidade sadia: neofilia assistencial. 

13. Destemor: ousadia cosmoética. 

14. Diplomacia: etiqueta consciencial; bom tom; delicadeza de trato. 

15. Discernimento: avaliação criteriosa e adoção de novas e relativas verdades. 

16. Empatia: rapport consciencial; colocar-se no lugar do outro; alteridade. 

17. Equanimidade: igualdade de ânimo; serenismo. 

18. Equilíbrio: harmonia; estabilidade mental e emocional; autodomínio; autocontrole. 

19. Firmeza: fortaleza; impassividade; determinação. 

20. Flexibilidade: habilidade em lidar com situações inesperadas. 

21. Força presencial: homeostase holossomática; magnetismo pessoal cosmoético. 

22. Fraternismo: harmonização afetiva das interrelações. 

23. Generosidade: abnegação; bondade; fidalguia. 

24. Imparcialidade: equidade; isonomia. 

25. Independência: autonomia; liberdade cosmoética. 

26. Integridade: honestidade; retidão. 

27. Intelectualidade: racionalidade; associação de ideias. 

28. Inteligência contextual: capacidade de compreender o Zeitgeist. 

29. Lealdade: retidão; cumprimento dos deveres proexológicos. 

30. Liderança: ascendência interassistencial. 

31. Neutralidade: isenção de ânimo. 

32. Objetividade: discurso direto ao ponto; clareza. 

33. Paciência: eutimia; perseverança. 

34. Parapsiquismo lúcido: vivência consciente e cosmoética das pararrealidades. 

35. Ponderabilidade: calculismo cosmoético; reflexão. 

36. Presteza: prontidão e desembaraço no atuar. 

37. Profissionalismo: seriedade; competência; responsabilidade. 

38. Prudência: cautela; precaução; calma; sensatez. 

39. Racionalidade: priorização do mentalsoma. 

40. Responsabilidade: comprometimento com as próprias ações. 

41. Sinceridade: franqueza sem dissimulação. 

42. Solidariedade: reciprocidade; ser cosmoeticamente útil aos outros. 

43. Tranquilidade: anticonflituosidade íntima; ataraxia. 

44. Transparência: glasnost; desnudamento consciencial. 

45. Universalismo: cosmismo. 

 

Despertologia. O alcance multidimensional da prática da mediação de conflitos possi-

bilita ao mediador, lúcido e consciente, a promoção do auto e heterodesassédios interassistenciais, 

favorecendo o alcance da desperticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a mediação de conflitos, indicados para a expansão das 

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

01.  Advocacia  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Automediação  anticonflitiva:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  empatia-assertividade:  Conviviologia; Homeostático. 

04.  Conflituosidade:  Conflitologia; Nosográfico. 

05.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06.  Escuta  atenta:  Comunicologia; Neutro. 

07.  Gestão  de  conflitos:  Paradireitologia;  Homeostático. 

08.  Justiça  restaurativa:  Recomposiciologia;  Homeostático. 

09.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

10.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Principium  coincidentia  oppositorum:  Anticonflitologia;  Homeostático. 

14.  Produmetria  anticonflitiva:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

15.  Vítima  fraterna:  Pacifismologia;  Homeostático. 

 

O  EXERCÍCIO  EVOLUÍDO  E  MEGAFRATERNO  DA  MEDIA- 
ÇÃO  DE  CONFLITOS  AMPLIA  E  POTENCIALIZA  A  FORÇA  

PRESENCIAL  DA  CONSCIN  MEDIADORA,  FAVORECENDO   
E  ACELERANDO  O  ALCANCE  DA  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de aplicar os trafores pes-

soais na mediação de conflitos? Reconhece as vantagens evolutivas da atuação na condição de 

mediador ou mediadora? 
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M E D I A Ç Ã O    P A R A D I R E I T O L Ó G I C A  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A mediação paradireitológica é a atividade interassistencial autocompositi-

va para gestão de interesses e conflitos entre consciências, intra e extrafísicas, a partir da autono-

mia e da assunção de responsabilidade dos envolvidos, mediante a aplicação de técnicas e para-

técnicas paradiplomáticas, fundamentadas no Paradireito, na conduta cosmoética e na megafrater-

nidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo mediação vem do idioma Francês, médiation, derivado do idio-

ma Latim, mediatio, “intercessão; intermédio; interposição; intervenção; mediação”. Surgiu no 

Século XIX. O primeiro elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo direito procede do idioma Latim, directus, “reto; que segue em 

linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento pre-

determinado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordena-

ção”. Apareceu em 1277. O segundo elemento da composição logia provém do idioma Grego, ló-

gos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Mediação paradiplomática. 2.  Mediação alicerçada no Direito Cós-

mico. 3.  Mediação por meio do Direito Multidimensional. 4.  Mediação megafraternológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas mediação paradireitológica, mediação paradirei-

tológica egocármica, mediação paradireitológica grupocármica e mediação paradireitológica 

policármica são neologismo técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Mediação intrafísica de conflitos. 2.  Proposta de entendimento entre 

conscins. 3.  Intermediação intrafisicalista. 4.  Negociação entre conscins. 5.  Conciliação de inte-

resses intrafísicos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente do autodis-

cernimento quanto à mediação multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal multidimensional; o holopensene da megafraterni-

dade; o holopensene do melhor para todos; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopense-

ne da pax aeterna; o holopensene do principium cointidentia opositorium; os ortopensenes; a or-

topensenidade; o holopensene maxifraterno. 

 

Fatologia: a eliminação dos assédios interconscienciais e intergrupais; a mediação paci-

ficadora; a recomposição pacífica das interrelações; a sustentação da liberdade de opiniões; o de-

senvolvimento da justiça social; a resolução de problemas por meio do diálogo, da negociação  

e da reconciliação com repercussão multidimensional; a comunicação não violenta; os processos 

circulares; os círculos de construção de paz; os círculos restaurativos; a quebra dos relacionamen-

tos autoritários de subjugação e controle; o fim da violência sutil impactando os relacionamentos 

e laços sociais; a promoção de responsabilidade confiável e respeitosa tornando as relações está-

veis e seguras; a instalação de espaço seguro para discutir problemas difíceis; a implantação práti-

ca da igualdade de valores e dignidade das consciências; o direito de voz; a phronesis de cada in-

divíduo, considerada, reconhecida, ouvida e respeitada; a construção e reconstrução dos relacio-

namentos; a paciência e modéstia no instante de ouvir; a escuta atenta e profunda; a disposição 

para lidar com a incerteza; a necessidade de auto e heterorreparação; a habilidade para comparti-

lhar responsabilidades; a autopreparação do mediador; a identificação de assuntos, intenções, me-

tas e interesses a serem contemplados; a capacidade de dialogar com consciência e competência 
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emocional; a restauração das violações e das relações interpessoais; a reparação dos danos causa-

dos; a anticonflitividade pró-evolutiva; a construção da convivência pacífica. 

 

Parafatologia: a mediação paradireitológica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a exteriorização de energias em prol 

dos conflitantes; a Higiene Consciencial; a prevenção de conflitos multidimensionais e multimile-

nares; o respeito ao direito das consciências em qualquer dimensão existencial; o desassédio das 

consciexes intrusivas nas decisões das conscins; a tenepes auxiliando na paramediação; a parapro-

filaxia das guerras mentais; os esclarecimentos e negociações multidimensionais; as reurbaniza-

ções intra e extrafísicas; o paradever de assistir aos compassageiros evolutivos; o reconhecimento 

dos paradeveres assumidos no Curso Intermissivo (CI); o paradever de compreender e apreciar as 

consciências; o paradever de dedicar-se à melhoria das interrelações entre as conscins; o parade-

ver de mediar acordos nas instâncias intra e extrafísicas; o exercício da Paradiplomacia Integrado-

ra na interassistência mediatória; a Parajustiça. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo percepção de si mesmo–percepção do outro; o sinergis-

mo métodos alternativos de solução de conflitos–métodos paradireitológicos de solução de con-

flitos; o sinergismo escuta ativa–comunicação produtiva–diálogo desassediante; o sinergismo 

orientação do diálogo–compreensão das narrativas–reenquadramento da situação; o sinergismo 

aproximação dos interesses comuns–acomodação dos interesses divergentes; o sinergismo trans-

formação do paradigma adversarial–pacificação Universal. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da empatia evo-

lutiva; o princípio da Paradiplomacia; o princípio da retilinearidade pensênica; o princípio de 

pensar antes de falar; o princípio da reflexão antes da ação. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria dos assédios interconscienciais; a teoria da viragem do megasse-

diador; as teorias do Paradireito; a teoria da reurbex; a teoria da Transmigraciologia; a teoria 

da indissociabilidade dos componentes do pensene; a teoria da higidez pensênica. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da madrugada; a técnica 

da mobilização básica das energias; as técnicas de mediação paradireitológica; a técnica tene-

pessística dos contatos diários. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico da Para-

direitologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório consciencioló-

gico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Co-

légio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da 

Conviviologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapedago-

giologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito do temperamento bélico; o efeito da ambição descontrolada; o efei-

to multissecular do conflito; o efeito da lição de fraternidade; o efeito da pacificação íntima;  

o efeito da indissociabilidade grupocármica. 

Ciclologia: o ciclo grupocármico; o ciclo persecutório. 

Binomiologia: o binômio cultivar a paz–educar para a convivência. 

Crescendologia: o crescendo autonomia das vontades–protagonismo dos mediandos. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a argumento-

cracia; a interassistenciocracia; a conviviocracia; a paradireitocracia. 
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Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da inexauribilidade conscien-

cial; a lei da inevitabilidade ressomática; a lei de ação e reação; a lei de atração dos afins; a lei 

da interprisão grupocármica; as leis da Cosmoética; as leis da evolução consciencial. 

Holotecologia: a argumentoteca; a mentalsomatoteca; a psicossomatoteca; a somato-

teca; a energeticoteca; a diplomacioteca; a conflitoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a cos-

moeticoteca; a paradireitoteca; a pensenoteca; a teaticoteca; a interassistencioteca; a evoluciote-

ca; a harmonioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Paradiplomaciologia; a Harmoniologia; a Me-

gafraternologia; a Pararreurbanologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Conviviologia; 

a Conscienciometrologia; a Despertologia; a Cosmoeticologia; a Holocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin tarística. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o conviviólogo; o proexólogo; o reeducador; o parapedagogo; o epicon lúcido; o exemplarista; 

o pacificador; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor cons-

ciente; o voluntário; o terapeuta; o advogado; o conciliador; o mediador; o paradiplomata; o arti-

culador; o verbetógrafo; o homem de ação; o tocador de obra; o diplomata; o conciliador; o medi-

ador paradireitólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;  

a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

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

peuta; a convivióloga; a proexóloga; a reeducadora; a parapedagoga; a epicon lúcida; a exempla-

rista; a pacificadora; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projeto-

ra consciente; a voluntáriao; a terapeuta; a advogada; a conciliadora; a mediadora; a paradiploma-

ta; a articuladora; a verbetógrafa; a mulher de ação; a tocadora de obra; a diplomata; a conciliado-

ra; a mediadora paradireitóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens paradiplomaticus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentia-

lis; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens epicentricus;  

o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mediação paradireitológica egocármica = aquela resultando em saldo po-

sitivo na conta holocármica individual; mediação paradireitológica grupocármica = aquela resul-

tando em saldo positivo na conta holocármica grupal; mediação paradireitológica policármica  

= aquela resultando em saldo positivo na conta holocármica coletiva. 

 

Culturologia: a cultura de paz interdimensional; a cultura parapsíquica aplicada à Pa-

radireitologia; o respeito a diversidade cultural; a cultura do ganha-ganha multidimensional;  

a cultura de não violência; a cultura interassistencial; a cultura da Intraconscienciologia; a cul-

tura das concessões cosmoéticas grupais para a realização de trabalhos evolutivos conjuntos. 
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Posturas. Eis, em ordem alfabética, 9 exemplos de variáveis e respectivas condutas faci-

litadas pelo mediador paradireitólogo com o propósito de contribuir para o reconhecimento dos 

direitos conscienciais dos envolvidos: 

1.  Compreensão. Contribuir para o esclarecimento da relação Paradireito-Paradever. 

2.  Diálogo. Conversar com os interessados na questão, considerando a participação das 

consciexes evocadas. 

3.  Empatia. Facilitar o entendimento e a percepção do ponto de vista alheio. 

4.  Equalização. Respeitar a liberdade decisória das consciências. 

5.  Esclarecimento. Proporcionar a compreensão de os problemas e interesses, na maio-

ria das vezes, serem multisseculares. 

6.  Escuta. Oportunizar a manifestação das partes, ouvindo com atenção os pontos de 

vista e interesses individuais. 

7.  Expansão. Reconhecer as interferências extrafísicas no contexto conflitivo, amplian-

do a abordagem. 

8.  Reflexão. Permitir outro ângulo de análise pelas partes. 

9.  Restauração. Restabelecer a comunicação para reaproximar e reequilibrar as re-

lações. 

 

Taxologia. Conforme a Paratecnologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 21 técni-

cas utilizadas na mediação paradireitológica: 

01. Técnica da acalmia mental. É a ação de o mediador paradireitólogo promover 

equilíbrio reflexivo, no ambiente e nos mediandos, para a obtenção da linearidade pensênica, sem 

emocionalismos. 

02. Técnica da ausculta pensênica. É a ação de o mediador paradireitólogo buscar 

perceber pensamentos, sentimentos e energias (pensenes) dos mediandos e respectivas companhi-

as extrafísicas, reconhecendo interesses e reivindicações subjacentes. 

03. Técnica da circularidade. É a ação de o mediador paradireitólogo empregar várias 

abordagens do mesmo assunto a fim de explicitá-la melhor. 

04. Técnica da comunicação assertiva.  É a ação de o mediador paradireitólogo em-

pregar os trafores pessoais nas orientações às partes, de modo autêntico, destemido e sem subter-

fúgios ou máscaras. 

05. Técnica da concessão cosmoética. É a ação de o mediador paradireitólogo disponi-

bilizar, em termos assistenciais e evolutivos, os próprios conhecimentos, energias e fraternismo 

em favor das consciências intra e extrafísicas presentes na mediação. 

06. Técnica da desassedialidade direta. É a ação de o mediador paradireitólogo neu-

tralizar as intrusões pensênicas, por meio da aplicação de procedimentos desassediadores. 

07. Técnica da empatia interassistencial. É a ação de o mediador paradireitólogo cap-

tar e compreender a heteropensenidade dos mediandos, de modo isento e sem julgamentos, objeti-

vando prover auxílio adequado, oportuno e cosmoético. 

08. Técnica da empatia receptiva. É a ação de o mediador paradireitólogo receber  

e atender com gentileza, simpatia, polidez, amabilidade e bom tom as demandas conscienciais das 

partes, vivenciando a teática do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

09. Técnica da pergunta desassediadora. É a ação de o mediador paradireitólogo 

questionar os mediandos para esclarecimento das questões trazidas, com o objetivo de melhor 

compreender sentimentos, interesses e questões envolvidas no conflito. 

10. Técnica da pluriprospectividade. É a ação de o mediador paradireitólogo mostrar 

cenário cosmoético em relação ao contexto, por meio de conjunto de observações feitas a respeito 

dos fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, realidades e pararrealidades. 

11. Técnica da renúncia cosmoética. É a ação de o mediador paradireitólogo auxiliar 

as partes na revisão de supostos direitos e reivindicações pessoais, muitas vezes de caráter egoico 

e interprisional objetivando reconciliações. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14644 

12. Técnica da tares expositiva. É a ação de o mediador paradireitólogo esclarecer de 

maneira explicativa, racional e franca, sem convencimentos, objetivando a reeducação evolutiva 

das partes. 

13. Técnica do abertismo consciencial. É a ação de o mediador paradireitólogo fazer  

a omissão superavitária dos valores e princípios pessoais, exercendo intencionalmente postura 

cosmoética quanto à decisão das partes, na condição de abertismo pensênico. 

14. Técnica do destemor cosmoético. É a ação de o mediador paradireitólogo aplicar  

o autodiscernimento moral máximo no momento de posicionar-se e agir diante de situações críti-

cas e desafios postos pelos fatos e parafatos, priorizando a interassistencialidade, sem sucumbir às 

influências das emoções e aos mecanismos de defesa do ego (MDEs). 

15. Técnica do heteroperdão. É a ação de o mediador paradireitólogo esclarecer quan-

to à importância do perdão para o alcance dos objetivos, do restabelecimento da harmonia e inter-

convivência sadia entre as partes. 

16. Técnica do mimo. É a ação de o mediador paradireitólogo ofertar aos mediandos, 

de modo simpático, chá, café, bolachas ou lenço de papel em momento crítico, aliviando a pres-

são holopensênica do ambiente, quando carregada de emocionalismos, objetivando socorrer assis-

tencialmente as consciências envolvidas no conflito. 

17. Técnica do polianismo terapêutico. É a ação de o mediador paradireitólogo inter-

pretar a realidade de modo traforista, com o foco no melhor dos mediandos, envolvendo ideias, 

contextos e ambientes, com discernimento cosmoético. 

18. Técnica do recuo cosmoético. É a ação de o mediador paradireitólogo revisitar  

a situação conflituosa existente, analisando o contexto de modo raciocinado objetivando refazer  

o caminho evolutivo das pessoas ou do grupo. 

19. Técnica do resumo cosmoético. É a ação de o mediador paradireitólogo apresentar 

versão imparcial e neutra dos relatos apresentados pelas conscins em conflito, com o objetivo de 

identificar as questões, interesses e necessidades. 

20. Técnica do silêncio cosmoetificador. É a ação de o mediador paradireitólogo silen-

ciar verbal, mental e energeticamente para ponderar a fala e qualificar a escuta das partes. 

21. Técnica do sobrepairamento. É a ação de o mediador paradireitólogo auxiliar as 

consciências envolvidas a sobrepairar acima ou além do nível primário do conflito, condição ba-

ratrosférica, regressiva, dolosa ou anticosmoética no cotidiano multidimensional. 

 

Vantagens. Segundo a Paradireitologia, eis, relacionados na ordem alfabética, 5 benefí-

cios da mediação paradireitológica: 

1.  Economia. Minimiza, do ponto de vista evolutivo, os prejuízos interrelacionais mul-

tisseculares. 

2.  Efetividade. Estabelece soluções possíveis, atendendo aos anseios dos envolvidos. 

3.  Profilaxia. Evita os desgastantes processos de judicialização, responsáveis pelo acir-

ramento de interprisões grupocármicas. 

4.  Restauração. Recompõe relações desgastadas multidimensionalmente, possibilitando 

o diálogo construtivo embasado no binômio admiração-discordância. 

5.  Solução. Oportuniza a solução de conflitos, evitando prorrogá-los por décadas ou mi-

lênios. 

 

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 mediação paradireitológica, indicados para a expansão 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 
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04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

06.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Diálogo  desassediante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Gestão  de  conflitos:  Paradireitologia;  Homeostático. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  JURISCONS:  Paradireitologia;  Homeostático. 

11.  Mediação  de  conflitos:  Paradireitologia;  Homeostático. 

12.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Principium  coincidentia  oppositorum:  Anticonflitologia;  Homeostático. 

 

O  CICLO  PERSECUTÓRIO  CLARO  NA  INTERPRISÃO  E  VI-
TIMIZAÇÃO  DO  CURSO  GRUPOCÁRMICO  É  ROMPIDO  

PELA  TEÁTICA  DA  MEDIAÇÃO  PARADIREITOLÓGICA  RUMO  

À  RECOMPOSIÇÃO,  LIBERTAÇÃO  E  POLICARMALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é consciente quanto à urgência de se promover  

a transição da cultura de guerra íntima para a cultura da paz multidimensional? Já pensou na 

possibilidade da utilização recursiva da mediação paradireitológica? 
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M E D I A D O R  
( C O N F L I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O mediador é quem, homem ou mulher, serve de intermediário a fim de en-

contrar soluções para desacordos entre consciências com interesses pessoais, grupais ou coletivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo mediador vem do idioma Latim, mediator, “mediador; media-

neiro”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Mediadora. 02.  Mediator. 03.  Mediatriz. 04.  Intermediária; inter-

mediário. 05.  Intermediador; intermediadora. 06.  Medianeiro; medianeira. 07.  Mediatária; me-

diatário. 08.  Moderador; moderadora. 09.  Árbitro. 10.  Regulador; reguladora. 

Neologia. As duas expressões compostas mediador elementar e mediador superior são 

neologismos técnicos da Conflitologia. 

Antonimologia: 01.  Desintermediador; desintermediadora. 02.  Anticonflitista. 03.  Pa-

cificador. 04.  Pacificadora.  05.  Harmonizador. 06.  Harmonizadora. 07.  Conciliador. 08.  Con-

ciliadora. 09.   Catalisador humano. 10.  Recexologista. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à pacificação entre as consciências. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Harmoniologia; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a tarefa de conciliação entre as pessoas; a incumbência da diplomacia conci-

liatória entre os conflitos internacionais; a antibelicosidade; a profilaxia das guerras; a reinclusão 

cosmoética; a retomada da tarefa cosmoética; a arbitragem; o arbitramento; o fato de o mediador 

diplomático ser sempre preferível ao mediador judicial. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a função de mediador extrafísico do evoluciólogo; a função de me-

diador do amparador de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderança-credibilidade. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução grupal das consciências. 

Tecnologia: a técnica da pacificação interconsciencial; as técnicas paradiplomáticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da anticonflitividade; o efeito pacificador do acordo ga-

nha-ganha. 

Enumerologia: a restauração da intercomunicação; a facilitação do diálogo; a dirimição 

de malentendidos; a conciliação de interesses; a promoção de consensos; a resolução dos confli-

tos; o incentivo à intercompreensão. 
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Binomiologia: o binômio direitos-deveres; o binômio exigências-concessões. 

Trinomiologia: o trinômio enfrentamentos-acareações-heterodesassédios; o trinômio 

observação acurada–escuta técnica–intervenção precisa. 

Paradoxologia: o paradoxo da renúncia a direitos vantajosos evolutivamente. 

Politicologia: a democracia plena. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a conflitoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a socioteca; a evolu-

cioteca; a proexoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Conflitologia; a Harmoniologia; a Conexologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Experimentologia; a Parapatologia; a Neopensenologia;  a Consciencioterapia; a Autodis-

cernimentologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o mediador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador in-

trafísico; 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 projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o estadista. 

 

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

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

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a 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 ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a ver-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens mediator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens 

conflictuosus; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens aequilibra-

tus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: mediador elementar = a conscin vulgar na condição de intermediadora; 

mediador superior = o evoluciólogo na condição de intermediador. 

 

Culturologia: a cultura da pacificação; a cultura do armistício; a mediação intercul-

tural. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conflitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 

categorias dos componentes de conflitos interconscienciais, em geral, frequentemente exigindo  

a intervenção de mediadores: 

01.  Aduaneiro / muambeiro. 

02.  Algoz / vítima. 
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03.  Assistente social / menor infrator. 

04.  Autoridade judicial / depoente. 

05.  Autor / refutador. 

06.  Cobrador / endividado. 

07.  Comprador / vendedor. 

08.  Confessor / confesso. 

09.  Consciex-comunicante / sensitivo. 

10.  Contratante / contratado. 

11.  Contribuinte / fiscal da receita. 

12.  Criança / explorador de menores. 

13.  Denunciador / denunciado. 

14.  Detento / carcereiro. 

15.  Devedor / credor. 

16.  Ditador / revolucionário. 

17.  Dramaturgo / produtor. 

18.  Escritor / leitor. 

19.  Estrangeiro ilegal / fiscal de imigração. 

20.  Ex-marido / ex-esposa. 

21.  Filha / mãe. 

22.  Filha / pai. 

23.  Filha / professora. 

24.  Filho / mãe. 

25.  Filho / pai. 

26.  Filho / professor. 

27.  Genro / sogro. 

28.  Herdeiro / inventariante. 

29.  Holotecário / leitor. 

30.  Latifundiário / boia-fria. 

31.  Locador / locatário. 

32.  Mãe / diretora do educandário. 

33.  Mercador / consumidor. 

34.  Nora / sogra. 

35.  Ombudsman / jornalista. 

36.  Opressor / oprimido. 

37.  Orientador de pesquisa / mestrando. 

38.  País vizinho / país vizinho. 

39.  Palestrante / ouvinte. 

40.  Patrão / empregado. 

41.  Pendura / fiador. 

42.  Policial / bandido. 

43.  Político / eleitor. 

44.  Réu / jurados. 

45.  Servidor público / governo. 

46.  Sindicato de trabalhadores / empregador. 

47.  Síndico / condômino. 

48.  Sócio / sócio. 

49.  Técnico esportivo / árbitro. 

50.  Tutor / tutelado. 

 

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 mediador, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

08.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

09.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

10.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Desintermediação:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  TAREFA  DA  INTERMEDIAÇÃO  COSMOÉTICA  SE  INSERE  

ENTRE  AS  MAIS  EVOLUÍDAS  POR  SER  CAPAZ  DE  CON-
FERIR  AO  INTERMEDIADOR  COMPETÊNCIA  PARA  A  HAR-

MONIZAÇÃO  MAIOR  DA  CONVIVIALIDADE  EM  GERAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se prestou ao desempenho da tarefa de media-

dor ou mediadora? Ante qual natureza de conflito? 
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M E D I C A M E N T O  
( P A R A T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O medicamento é a substância, composição ou preparado usado no trata-

mento de afecção ou manifestação mórbida, apresentando propriedade preventiva ou curativa em 

relação às doenças (Nosologia, Nosografia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo medicamento vem do idioma Latim, medicamentum, “medicamen-

to, medela, mezinha, remédio, droga, beberagem; preparação; veneno”. Surgiu em 1692. 

Sinonimologia: 1.  Medicação; preparação; preparado. 2.  Fármaco; remédio. 3.  Bebera-

gem; mezinha. 4.  Eletuário. 5.  Droga. 6.  Cápsula; comprimido; drágea; pílula. 

Neologia. Os 2 vocábulos minimedicamento e megamedicamento são neologismos téc-

nicos da Paraterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Antimedicação. 2.  Veneno. 3.  Peçonha. 4.  Alimento. 5.  Placebo.  

6.  Paliativo. 7.  Tóxico. 8.  Droga pesada. 9.  Vacina. 

Estrangeirismologia: os perigos online; os remédios viciantes via Internet; a superdosa-

gem (overdose). 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: somatopensenidade. 

 

Fatologia: o medicamento; a preparação; o preparado; a poção; a xaropada; o genérico; 

os antirremédios; o medicamento falso; o pseudorremédio; o pseudantídoto; o pseudoplacebo;  

o uso de remédio-veneno; os anabolizantes mortais; as pílulas milagrosas; a pré-medicação; a or-

gia farmacológica; o bálsamo; o fortificante; o hemostático; o digestivo; o antialérgico; o mior-

relaxante; o antidepressivo; o antianêmico; o antidisentérico; o antiparasitário; o antinflamató-

rio; o antimicótico; o antitérmico; o antisséptico; o antiepiléptico; o antiasmático; o antigripal; 

 o anestésico; o colírio; o expectorante; o psicostimulante; o euforizante; o psicofármaco; o ansi-

olítico; o cardiotônico; o hipotensor; o vasoconstritor; o vasodilatador; o neurotrópico; o beta-

bloqueador; o barbitúrico; o preservativo; a inundação dos psicotrópicos, os contraceptivos orais; 

os sedativos; os neurolépticos; o período racional de experimentação; o excesso de medicação;  

a doença cronicificada; a iatrogenia; a farmacopatia; a farmacopsicose; a sujeição farmacológica; 

a farmacodependência; as altas doses de perigo; a convalescença dilatada; o resguardo; o aditivo 

da autopensenidade; o catalisador mental; a ansiedade; a desatenção; a acídia; a obstupidificação 

bioquímica; a farmacopatia toxicogênica (drogas pesadas); o envelhecimento. 

 

Parafatologia: as energias conscienciais (ECs) curativas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Efeitologia: os efeitos colaterais dos remédios. 

Enumerologia: o medicamentismo; o iatrismo; o hospitalismo; o asilismo; o gerontismo; 

o alcoolismo; o tabagismo; o lobismo dos laboratórios farmacêuticos. 

Interaciologia: a interação de medicamentos. 

Holotecologia: a farmacoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraterapeuticologia; a Paraclinicologia; a Nosografia; a Farma-

cologia; a Medicamentologia; a Geriatria; a Bioquímica; a Acupuntura; a Somatologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin doente; a pes-

soa sob tratamento. 

 

Masculinologia: o lobista do laboratório farmacêutico; o usuário de medicamentos;  

o paciente iatrogênico; o convalescente; o recordista Kilner, C. H. A. (1926–); o farmacodepen-

dente; o farmacopata; o farmacomaníaco. 

Femininologia: a lobista do laboratório farmacêutico; a usuária de medicamentos;  

a paciente iatrogênica; a convalescente; a farmacodependente; a farmacopata; a farmacomaníaca. 

 

Hominologia: o Homo sapiens farmacomaniacus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimedicamento = a água com açúcar; megamedicamento = o afrodi-

síaco. 

 

Poluição. Sob o enfoque da Autopesquisologia, até a alimentação natural deve ser testa-

da, o tempo todo, a fim de evitarmos as intoxicações dos agrotóxicos e outras práticas excessivas 

provenientes da poluição das indústrias. Se até a alimentação de produtos naturais exige cautela  

e acurada observação, como não deve ser muito mais a acurácia quanto ao emprego dos medica-

mentos, mesmo os mais simples? 

Cobaias. Dentro do universo da Intrafisicologia, não se pode brincar com a saúde de al-

guém. O soma é máquina bioquímica ultrassensível. O paciente, criança ou adulto, homem ou 

mulher, antes de tudo, não é cobaia humana, contudo, há longa série de medicamentos testados, 

em definitivo, no próprio mercado consumidor. Por isso, de quando em quando, o ato de suspen-

der a venda e o recolhimento de determinados remédios, há algum tempo vendidos ao público, 

surpreende os ex-usuários cobaias inconscientes. 

 

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 medicamento, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

2.  Alcoolismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

4.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

5.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Hipocondria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Toxicomania:  Parapatologia; Nosográfico. 

 

TODO  MEDICAMENTO  É  AMBÍGUO  E  DEVE  SER  PERSO-
NALIZADO  OU  ADEQUADO,  AO  MÁXIMO,  AO  CORPO  

HUMANO  ESPECÍFICO  DO  USUÁRIO.  INEXISTEM  CONS-
CIÊNCIAS  IDÊNTICAS.  INEXISTEM  DOENTES  IDÊNTICOS. 

 

Questionologia. Você usa algum medicamento problemático cuja bula é enciclopédica?  

É de uso contínuo? Já procurou alternativas? 
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M E D I C I N A    I N T E G R A T I V A    HO L O S S O M Á T I C A  
( T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Medicina Integrativa Holossomática é a Ciência aplicada ao estudo e sis-

tematização dos conhecimentos, princípios e técnicas relacionadas ao processo saúde-doença,  

a partir da abordagem do conjunto de veículos de manifestação da consciência, extrapolando as 

limitações da Medicina Convencional, visando a integração de processos energéticos, emocionais, 

cognitivos, multidimensionais, epigenéticos, paragenéticos, holocármicos e evolutivos, desvelan-

do múltiplos níveis etiológicos e ampliando as possibilidades profilático-diagnóstico-terapêuticas, 

na catálise da autocura através do equilíbrio consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo medicina provém do idioma Latim, medicina, “arte de curar; medi-

cina”.  Surgiu no Século XV. O elemento de composição holo procede do idioma Grego, hólos, 

“total; completo; inteiro”. O vocábulo integrar provém do idioma Latim, integrare, “recomeçar; 

renovar; restabelecer; restaurar”. Os vocábulos integrar e integrado apareceram no Século XIV. 

A palavra somática vem do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do 

corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Medicina da Saúde Consciencial. 2.  Medicina da Saúde Integral.  

3.  Medicina do Equilíbrio Consciencial. 4.  Medicina da Homeostasia Holossomática. 5.  Medici-

na da Consciência Integral. 6.  Medicina para Dinamização da Autocura. 7.  Holomedicina. 

Neologia. Os 3 expressões compostas Medicina Integrativa Holossomática, Medicina 

Integrativa Holossomática básica e Medicina Integrativa Holossomática avançada são neologis-

mos técnicos da Terapeuticologia. 

Antonimologia: 01.  Medicina convencional. 02.  Medicina da doença. 03.  Medicina 

eletronótica. 04.  Autajuda. 05.  Xamanismo. 06.  Curandeirismo. 07.  Charlatanismo. 08.  Salva-

cionismo. 09.  Medicina Complementar Alternativa. 10.  Saúde Quântica.  

Estrangeirismologia: o princípio hipocrático primum non nocere; a vis medicatrix na-

turae; os trigger points e os weak points holossomáticos; os loci minoris resistentia biológico, 

energético, emocional e mental; os nutrientes holossomáticos smart; o turning point; o Qi; o yin  

e o yang; os 3 humores aiurvédicos pitta, vata e kapha; o lema mens sana in corpore sano; o afo-

rismo nosce te ipsum; o axioma da homeopatia similia similibus curentur; os holons; as teorias 

holossomáticas top-down e bottom-up. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Terapeuticologia Multiveicular. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Soma: holo-

carma materializado. Saúde: construção contínua. Auscultemos nossos sintomas. Doença: passa-

do presente. Autocura: depuração pacificadora. Doença: distúrbio vibracional. Etiologia Primá-

ria: evolução.  

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares relativas ao tema: – A clínica é soberana. Ca-

da caso é um caso. Há males que vêm para bem. Está ruim, mas está bom. Quanto tempo de vida 

me resta? 

Citaciologia: – Não existem doenças, existem doentes (Hipócrates, 460 a.e.c.–360 a.e.c).  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde holossomática; os pensenes desencadean-

do emoções, impregnando energias e determinando a saúde; os patopensenes; a patopensenidade; 

o momentum patopensênico alterando a epigenética; o miasma patopensênico gerando e agravan-

do doenças; a patopensenidade intoxicante; os xenopensenes amplificando desequilíbrios na cons-

cin incauta; a xenopensenidade; os pensenes carregados no sen e no egoísmo; os morfopensenes 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14654 

criando a realidade existencial e holossomática; a responsabilidade pessoal pelo teor pensênico;  

a reciclagem morfopensênica derrogando estatísticas; os ortopensenes na condição de automedi-

camento; a ortopensenidade irradiando saúde. 

 

Fatologia: a estreita conexão mente-corpo; a saúde enquanto processo biopsicossocial  

e espiritual segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS); a influência das emoções no de-

sencadeamento e agravamento de doenças; o estresse antes do problema de saúde; a situação crí-

tica “sem sa da” 6 a 18 meses antes do surgimento do câncer; a rigidez dos padrões cognitivos ad-

jacentes às emoções; os traumas emocionais ativando genes patológicos e desativando genes pro-

tetores; a somatização de processos holossomáticos; as emoções gerando endoenergias patogêni-

cas; as crenças, convicções e sentimentos determinando padrões fisiológicos; a Psiconeuroimuno-

endocrinocardiologia; a suscetibilidade às doenças; a pessoa de “corpo fechado”; o corpo humano 

programável com o software do indivíduo; a assistência integrativa do médico de família; a influ-

ência do grupocarma; a ilusão de a consciência ser apenas corpo físico; os milhares de diagnósti-

cos do CID-10, ainda insuficientes perante a complexidade consciencial; a indústria da doença 

combatendo as Medicinas Complementares ou Alternativas (MCAs), apesar de segurança com-

provada; a negação da realidade holossomática; o dogmatismo pseudocientífico; os interesses es-

púrios dominando a produção científica e as práticas em saúde; a mercantilização do sofrimento; 

o paradigma eletronótico desumanizante; os profissionais vítimas da própria mentalidade materia-

lista; as limitações decorrentes de se abordar apenas os 5 % mais rústicos do holossoma; os custos 

ascendentes da saúde; as doenças crônicas incuráveis pela abordagem convencional; o estresse 

gerado pela rigidez mental; o Mal do Século; o esgotamento físico, mental, emocional e energéti-

co; o programa antiestresse; as doenças indicando a premência da recin; a anamnese homeopática 

esclarecedora; os sintomas indicando o significado da doença; os princípios avançados da acu-

puntura milenar; a Microfisioterapia e os microssistemas revelando o histórico pessoal; os antibi-

óticos incapazes de depurar “o terreno” nas infecções de repetição; a intoxicação progressiva ao 

longo da vida; a desintoxicação terapêutica; o toque terapêutico; a biorressonância e os medica-

mentos vibracionais, isentos de efeitos colaterais, restabelecendo a saúde; a energia curativa das 

plantas; os alimentos funcionais e nutracêuticos; a Energy Medicine; a International Quantum 

University of Integrative Medicine; os exercícios físicos; a impactoterapia; a cura reciclogênica;  

a reciclagem de valores; o autoempoderamento sobre a saúde; a Higiene Consciencial; a inteli-

gência evolutiva (IE) profilática; a motivação vitalizadora; o equilíbrio holossomático predispon-

do à Consciencioterapia; o discernimento preventivo; a autorreintegração ao fluxo cósmico;  

a Medicina do Futuro. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os veículos de ma-

nifestação da consciência mais sutis programando o funcionamento dos veículos mais densos; as 

tendências paragenéticas reativadas a cada ressoma; a ausência da segunda dessoma acarretando 

resquícios da Baratrosfera, na Epigenética; a aura de saúde herdada do Curso Intermissivo (CI);  

a Parafisiologia; a Parafisiopatologia Multidimensional; o miasma energético gerando predisposi-

ção ao adoecimento; o energossoma defasado gerando sintomas de deficiência energética; os ca-

nais de energia modulando vazios permitindo a penetração de energias patógenas; os bloqueios 

energéticos gerando desconfortos, disfunções e doenças; o assédio extrafísico agravando prognós-

ticos; o processo multidimensional nos bastidores das doenças agudas e crônicas; os auto e hete-

rassédios deflagradores de patologias, acidentes de percurso e dessomas; a verdadeira causa mor-

tis multidimensional; o bem-estar proporcionado pelos desbloqueios energéticos; as terapias ener-

géticas suavizando a couraça holossomática; as projeções conscienciais desintoxicando o holosso-

ma; a tenepes prevenindo infortúnios; os veículos de manifestação da consciência enquanto dia-

pasões ressonadores da consciência; as dinâmicas e cursos de campo bioenergéticos depurando  

a paragenética. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo homeostase holossomática–autopacificação; o sinergis-

mo doença-patopensenidade; o sinergismo Medicina Integrativa Holossomática–Autoconscien-

cioterapia. 

Principiologia: os princípios do processo saúde-doença; o princípio da responsabilida-

de pessoal pela própria saúde; o princípio da sabedoria evolutiva embasando a saúde holosso-

mática. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo a ortopensenidade. 

Teoriologia: a teoria dos sistemas; a teoria multifatorial das doenças; a teoria dos 5% 

do universo conhecido regido por 95% de energia-matéria desconhecidas; a teoria da energia 

vital sendo causa de todas as doenças; a teoria do modelo organizador biológico; a teoria dos 

campos mórficos; a teoria da vigilância imunológica na oncogênese; a teoria da escala de ascen-

dência funcional dos veículos de manifestação da consciência. 

Tecnologia: a técnica do toque terapêutico; as técnicas de diagnóstico e tratamento pe-

los microssistemas; as inúmeras modalidades de técnicas de tratamento energético; a técnica do 

recexograma; as técnicas de relaxamento-visualização-reprogramação dos campos mórficos; os 

aparelhos da Medicina Energético-Informacional prenunciando o futuro. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Terapeuticologia; o Colégio Invisível da Homeos-

taticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Paracirurgia. 

Efeitologia: o efeito das emoções sobre os chacras, canais de energia e a fisiologia;  

o efeito da acupuntura inibindo a amígdala cerebral e o sistema límbico, e ativando o córtex en-

cefálico; o efeito dos morfopensenes sobre a fisiologia; o efeito desintoxicante, ansiolítico, anti-

depressivo, analgésico, antiinflamatório, antioxidante, regenerador, tonificante, imunomodula-

dor, cardiotônico e hemorreológico das terapias holossomáticas; o efeito reciclogênico das do-

enças; o efeito da saúde holossomática sobre a lucidez consciencial; o efeito revigorante das re-

cins e recéxis; o efeito da motivação existencial sobre a saúde.  

Neossinapsologia: os exercícios físicos ativando neossinapses e promovendo a autocu-

ra; as neossinapses desconstrutoras de morfopensenes intoxicantes; as consequências terapêuti-

cas da reprogramação neossinapsológica; as neossinapses advindas da autocura recinológica. 

Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-auten-

frentamento-autossuperação promovendo a homeostase holossomática; o ciclo terapêutica–ho-

meostase holossomática–insight–viragem evolutiva; o ciclo interassistência–mudança de fre-

quência vibracional–patamar evolutivo melhorado. 

Enumerologia: as moléculas; as células; os órgãos; os sistemas; o organismo; o holosso-

ma; a consciência.  

Binomiologia: o binômio tacon-tares nos atendimentos em saúde; o binômio crise-cres-

cimento nos processos de adoecimento; o binômio assim-desassim; o binômio dinamismo energé-

tico–saúde; o binômio bloqueio energético–distúrbio; o binômio autesclarecimento-autocura. 

Interaciologia: o poder da interação médico-paciente; a interação grupocarma-pacien-

te; a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação holística todo-parte;  

a interação baratrosférica doença-assédio; a interação saúde-trafores; a interação saúde–para-

psiquismo sadio. 

Crescendologia: o crescendo humanização-maxifraternismo; o crescendo arrogância 

profissional–semperaprendência interassistencial; o crescendo alívio temporário–autocura per-

manente; o crescendo terceirização da saúde-autempoderamento da saúde; o crescendo neuro-

plasticidade encefálica–autotransfigurabilidade holossomática aplicado no autoempoderamento 

da saúde; o crescendo saúde somática–saúde holossomática–saúde consciencial; o crescendo pa-

topensene–distúrbio energético–disfunção–doença. 
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Trinomiologia: o trinômio nódulos mnemônicos–memória organísmica–padrões fisio-

patogênicos; o trinômio educação-profilaxia-saúde; o trinômio matéria-energia-informação;  

o trinômio saber ouvir–saber compreender–saber prescrever. 

Polinomiologia: o polinômio retrotrafar–ferida psicossomática–autodileções paragené-

ticas–patopensenidade–assedialidade–distúrbios energéticos–doenças; o polinômio autopesqui-

sa–autoesclarecimento–autodesassédio–autorreorganização morfopensênica–autocura. 

Antagonismologia: o antagonismo autassédio-trafar-doença / autassistência-trafor- 

-saúde; o antagonismo apriorismo / autocognição; o antagonismo tradicionalismo / autorreno-

vação. 

Paradoxologia: o paradoxo de os médicos conhecerem muito sobre doenças e pouco 

sobre saúde; o paradoxo de a quimioterapia promover dessomas precoces; o paradoxo de o ato 

de focar em doenças não necessariamente gerar saúde. 

Politicologia: as políticas públicas de saúde centradas nas doenças. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a homeostaticofilia embasando hábitos de vida. 

Fobiologia: a nosofobia patrocinada pela indústria da doença. 

Sindromologia: a síndrome de burnout acometendo cuidadores; as síndromes de etiolo-

gia idiopática; a síndrome da conscin poliqueixosa. 

Maniologia: a mania de solicitar e de fazer exames; a mania de responsabilizar terceiros 

pela saúde pessoal. 

Mitologia: o mito de a Medicina Eletronótica curar tudo; o mito do aumento da longe-

vidade pela Medicina Moderna; o mito de os exames complementares revelarem tudo; a supera-

ção dos mitos pessoais na autocura. 

Holotecologia: a energoteca; a holisticoteca; a interassistencioteca; a medicinoteca;   

a proexoteca; a recexoteca; a ressomatoteca; a semioteca; a terapeuticoteca; a conscienciotera-

peuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Medicina Integrativa Holossomática; a Terapeuticologia; a Bior-

ressonanciologia; a Homeostaticologia; a Paradigmologia; a Parapatologia; a Energossomatolo-

gia; a Pensenologia; a Psicossomatologia; a Grupocarmologia; a Conscienciometrologia; a Desas-

sediologia; a Recexologia; a Medicina Convencional; a Psicologia; a Integraciologia; a Conscien-

cioterapia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin defasada energética e emocionalmente; a conscin egossintônica; 

a conscin eletronótica; a consciex energívora; a conscin doente; a conscin ignorante de si mesma; 

a conscin arrogante; a conscin interprisioneira; a consciex assediadora do grupocarma; a conscin 

assistente; a conscin pau da barraca; a conscin harmonizadora; a isca humana lúcida; a conscin 

heteroscopista. 

 

Masculinologia: o médico integrativo; o paciente passivo; o paciente negligente; o paci-

ente-problema; o paciente autovitimizado; o heterassediador; o profissional de saúde acolhedor;  

o reconciliador; o intermissivista; o evoluciente; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o te-

nepessista; o energizador lúcido; o ectoplasta; o paracirurgião; o proexólogo; o amparador; o evo-

luciólogo. 

 

Femininologia: a médica integrativa; a paciente passiva; a paciente negligente; a paci-

ente-problema; a paciente autovitimizada; a heterassediadora; a profissional de saúde acolhedora; 

a reconciliadora; a intermissivista; a evoluciente; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a tenepessista; a energizadora lúcida; a ectoplasta; a paracirurgiã; a proexóloga; a amparadora;  

a evolucióloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens in-

consciens; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens anti-

somaticus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Medicina Integrativa Holossomática básica = a ciência da saúde multi-

veicular aplicada com foco em patologias somáticas; Medicina Integrativa Holossomática avan-

çada = a ciência da saúde multiveicular aplicada com megafoco em patologias holossomáticas. 

 

Culturologia: a cultura da medicalização; a cultura da fragmentação do ser humano;  

a cultura da Medicina Defensiva; o choque das culturas mono e cosmovisiológicas. 

 

Esgotamento. Sob a ótica da Paradigmologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

5 fatores capazes de explicitar a atual fase de esgotamento do paradigma da indústria da doença: 

1.  Custos. O aumento dos gasto sem a satisfação e efetiva melhoria de saúde da popula-

ção. Tratar doenças não significa gerar saúde. Educação para saúde e procedimentos simples, de 

baixo custo, poderiam ser mais eficazes. 

2.  Desumanização. A formação médica embasada em cadáveres e modelos histoquími-

cos, menosprezando emoções, energias, histórias de vida, a singularidade consciencial. A forma-

ção eletronótica pode gerar profissionais insensíveis ao lidar com o sofrimento alheio. 

3.  Doenças. O enfoque médico tem sido, até o momento, na doença, ao invés de ser na 

saúde. 

4.  Iatrogenia. Tratamentos alopáticos comumente acarretam efeitos colaterais indesejá-

veis. Milhares de óbitos anuais decorrem de tratamentos médicos corretamente prescritos.  

5.  Limitações. A procura crescente pelas Medicinas Complementares e Alternativas  

é sinal das limitações da Medicina Convencional. Até 80% da população de países desenvolvidos 

recorre a essas possibilidades terapêuticas. 

 

Tabelologia. A partir da Confrontologia, eis, por exemplo, 6 cotejos entre a Medicina 

Convencional e a Medicina Integrativa Holossomática, de acordo com peculiaridades específicas, 

listadas em ordem alfabética: 

 

 

Tabela  –  Confronto  Medicina  Convencional  /  Medicina  Integrativa  Holossomática 

 

N
os

 Peculiaridade Medicina Convencional 
Medicina Integrativa Ho-

lossomática 

1. Diagnóstico Intrafísico  
Multiveicular, multidimen-

sional e evolutivo 

2. Efeitos colaterais 
Comuns, graves e, com fre-

quência, fatais  

Raros e, em geral, com 

mudanças de patamar pa-

ra melhor 

3. Etiologia 
Unicausalidade, fatores  

desconhecidos 

Multicausalidade significa-

tiva 

4. Mecanismos de ação 
Bioquímica, cirurgia, radi-

oterapia 

Biofísica, informacional,   

empregando energias intra 

e extrafísicas; consciencial 

5. Problemas relevantes Doenças  

Promoção da homeostase 

holossomática e da saúde 

consciencial 
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N
os

 Peculiaridade Medicina Convencional 
Medicina Integrativa Ho-

lossomática 

6. Terapêutica 

Atua sobre os efeitos somá-

ticos apenas (Sintomatolo-

gia) 

Atua a nível causal mais 

profundo 

 

Prevenção. Sob a ótica da Profilaxiologia, a conduta ideal é a atuação preventiva. No 

entanto, a Medicina Convencional, por vezes, atua somente no estágio mais avançado da doença. 

 

Cronêmica. Sob a ótica da Holossomatologia, o processo de adoecimento desenvolve-se  

em 3 estágios, listados a seguir em ordem alfabética: 

1.  Alterações energéticas. Nesta etapa surgem os primeiros sintomas. Ainda não ocor-

rem alterações em exames laboratoriais. A Medicina Convencional pouco ajudará nesses casos.  

2.  Alterações funcionais. Órgãos podem estar hipo, hiper ou disfuncionais. Surgem 

alterações laboratoriais disfuncionais nos exames complementares.   

3.  Lesões orgânicas. Alterações estruturais dos órgãos são detectáveis em exames de 

imagem (RX, TC, RMN). Exemplo: tumores, osteoartrites, hérnias de disco, podendo ser cirúrgi-

cos ou não-cirúrgicos.  

Atuação. Tratamentos energéticos, a exemplo da acupuntura e homeopatia, atuam me-

lhor nos estágios 1 e 2. 

 

Pós-dessoma. A Medicina Integrativa Holossomática pode proporcionar alívio e maior 

equilíbrio à consciência dessomante, favorecendo o descarte de resquícios energéticos e emocio-

nais da existência recém-finda através da segunda dessoma, e consequente viragem intermissiva, 

podendo contribuir na melhoria da paragenética na próxima ressoma.  

Cirurgias. Quando bem indicadas, as intervenções cirúrgicas têm trazido grandes bene-

fícios à Humanidade. No entanto, vale lembrar: as incisões feitas podem lesar os canais de ener-

gia, gerando bloqueios e distúrbios supostamente não relacionados. A ablação violenta desses ca-

nais, por trauma ou procedimentos cirúrgicos, a exemplo da lipoaspiração, pode gerar colapsos 

energéticos originando choque anafilático ou parada cardiorrespiratória. Esse desfecho, frequente-

mente fatal e amplamente noticiado pela mídia é de etiologia desconhecida para os médicos con-

vencionais, necessitando ser mais esclarecido à população. 

Energia. Há enfermidades geradas e alimentadas por energia-informação. Emoções fa-

zem tal tensão aumentar. Sem válvula de escape, o mecanismo pressogênico se agrava.  

Fonte. Semelhante a aparelho eletrônico, ao retirar-se a fonte de energia patogênica,  

a doença perde a força de somatização.  

Responsabilidade. A Medicina Integrativa Holossomática contribui para maior saúde fí-

sica, equilíbrio emocional e fortalecimento energético. No entanto, não substitui o esforço da pró-

pria consciência na autossuperação dos autotrafares e na plena realização dos trafores. 

 

Autocura. A consciência é geradora contínua de energia-informação, o molde do holos-

soma. O emprego lúcido do autodiscernimento é a autocura profunda e definitiva. 

 

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 Medicina Integrativa Holossomática, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados:  

01.  Acupuntura:  Holossomatologia;  Neutro. 

02.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 
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04.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Conscin  poliqueixosa:  Autovitimologia;  Nosográfico. 

06.  Doença  psicossomática:  Parapsicopatologia;  Nosográfico. 

07.  Enfermagem  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

09.  Paraclínica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

10.  ParaDNA:  Parageneticologia;  Neutro. 

11.  Paraetiologia  psicopatológica:  Paraclínica;  Neutro. 

12.  Propósito  ansiolítico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 
14.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Sinergismo  Medicina-conscienciofilia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  MEDICINA  INTEGRATIVA  HOLOSSOMÁTICA  FAVORECE  

O  EQUILÍBRIO  CONSCIENCIAL  E  A  IRRUPÇÃO  DO  AUTO-
DISCERNIMENTO,  POSSIBILITANDO  SER  ESTE  PLANETA- 

-HOSPITAL  MENOS  PATOLÓGICO  E  MAIS  HOMEOSTÁTICO. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda considera os processos fisiopatológicos 

sendo puramente físicos, somáticos? Já compreende os processos holossomáticos de adoecimento 
e cura? Utiliza, na prática, tais conhecimentos para auto e heteropromoção da saúde? 
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M E D I D A    C O G N I T I V A    T E N E P E S S O L Ó G I C A  
( P A R A C O G N I C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A medida cognitiva tenepessológica é a aferição lógica do grau de compre-

ensão relacionado à tarefa energética pessoal (tenepes), aplicável tanto para o praticante, quanto 

para a conscin tenepessável em fase preparatória para o início das práticas técnica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo medir vem do idioma Latim, metiri, “medir  sentido f sico e mo-

ral); avaliar; estimar; percorrer; julgar; apreciar; distribuir; repartir”. As palavras medir e medida 

apareceram no Século XIII. O vocábulo cognição procede também do idioma Latim, cognitio, 

“ação de conhecer”, radical de cognitum e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conheci-

mento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 

1836. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe  

a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determi-

nado preço”. Apareceu no Século XVI. O termo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, 

“ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal provém do idioma Latim, personalis, 

“pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Medição da autocognição relativa à tenepes. 2.  Cogniciometria tene-

pessológica. 3.  Avaliação do conhecimento tenepessológico. 4.  Avaliação cognitiva tenepessoló-

gica. 5.  Medida avaliativa da cognição tenepessológica. 

Antonimologia: 1.  Ignorantismo tenepessológico. 2.  Medida cognitiva ofiexológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao nível da autocognoscência interassistencial técnica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema:  –  Mensuremo-

nos cognitivamente, sempre. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da Interassistenciologia Pessoal; os cognopensenes; a cog-

nopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os sumopensenes; a sumopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os assistencio-

pensenes; a assistenciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os qualipensenes inte-

rassistenciais; a qualipensenidade na tenepes; os parapensenes; a parapensenidade amparadora;  

a metrificação cognitiva pensenológica; a pensenosfera assistencial; o holopensene tenepessável. 

 

Fatologia: a medida cognitiva tenepessológica; a autoconsciência quanto ao próprio co-

nhecimento tenepessológico; os estudos relacionados à Tenepessologia e Ofiexologia; os gaps 

quanto à autocognição interassistencial; a assistência despercebida; a assistência técnica; a medi-

da de priorização da tenepes; as irracionalidades pseudocognitivas; o critério nas escolhas de fon-

tes cognitivas; o abertismo intelectual às neofontes de conhecimento; as achegas lógicas tenepes-

sológicas; a seletividade cognitiva; o cronograma pré-tenepessista; a proatividade na apreensão 

intelectual; a autodisponibilidade às trocas de informações; as atualizações verponológicas relati-

vas à tenepes; os registros pós-tenepes; a ampliação da cognição tenepessológica; as neoconclu-

sões a cada sessão da tenepes e a cada balanço periódico tenepessista; a racionalidade na escolha 

da hora mais adequada à prática da tenepes; a Tenepessografologia; o tenepessograma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) na prática e na reflexão tene-

pessológica; a semidescoincidência vígil durante a tenepes; o amparador extrafísico veterano em 

tenepes; a formação de campo energético na tenepes; a troca de amparador extrafísico da tenepes; 

o auxílio às conscins e consciexes na tenepes; a sinalética energética e parapsíquica desenvolvida 
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a partir da prática da tenepes; o ex-tenepessista dessomado atuando ao modo de amparador de te-

nepes; a projeção lúcida assistida durante a tenepes; a paratecnologia da tenepes; o amparo extra-

físico de função do tenepessista; as parainspirações; os passes energéticos; a energização  

a 3; o amparador do assistido extrafísico; o acesso às Centrais Extrafísicas; as paramizades tene-

pessistas; o paracompromisso vitalício; a paracognição tenepessológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cognição-inspiração; o sinergismo cognição-experimen-

tação; o sinergismo tenepessista–amparador da tenepes–assistido–amparador do assistido; o si-

nergismo tenepessista-Tenepessarium; o sinergismo tenepessismo-epicentrismo; o sinergismo te-

nepes–Centrais Extrafísicas; o sinergismo tenepessismo-duplismo. 

Principiologia: o princípio do menos doente ajudar o mais doente; o princípio do mais 

experiente ajudar o menos experiente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de generosida-

de; o código de conduta da tenepes. 

Teoriologia: a teoria da assistência em mão dupla (interassistencialidade); a teoria da 

indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria da mensuração cognitiva; a teoria das dis-

sonâncias cognitivas; a teoria das distorções cognitivas; a teoria da auto-herança cognitiva (Pa-

rageneticologia); a teoria da aprendizagem ininterrupta. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; o aprofunda-

mento nas técnicas interassistenciais; a paratecnologia tenepessológica; a técnica da rotina útil; 

o manual técnico da tenepes; a técnica da saturação mental sobre a tenepes; a técnica da imobi-

lidade física vígil (IFV); a técnica da passividade alerta; a conduta técnica na autocriticidade;  

o amparo técnico de função do tenepessista; a técnica da ordenação cognitiva. 

Voluntariologia: a decisão voluntária de ser tenepessista pelo resto da vida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Paragenética; 

o trio de laboratórios de desassédio mentalsomático (Tertuliarium; Holociclo; Holoteca); o labo-

ratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Tene-

pessistas; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogio-

logia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia;  

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos das novas informações (Neocogniciologia) sobre a tare-

fa energética pessoal. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses adquiridas pelo tenepessólogo. 

Enumerologia: a preparação tenepessológica; a inspiração tenepessológica; a inteiração 

tenepessológica; a classificação tenepessológica; a erudição tenepessológica; a sinapse tenepes-

sológica; a consolidação tenepessológica. 

Binomiologia: o binômio tenepes-ofiex; o binômio teoria-prática. 

Interaciologia: a interação amparador-tenepessista-assistido. 

Crescendologia: o crescendo pré-tenepes–tenepes–tenepes 24h–ofiex; o crescendo das 

aquisições cognitivas. 

Polinomiologia: o polinômio doador tempo-energia-conhecimento-ideias; o polinômio 

Tenepessologia-Proexologia-Conscienciometrologia-Erudiciologia; o polinômio prática–anota-

ções–reflexões–produção intelectual; o polinômio tenepessista-pesquisador-escritor-desassedia-

dor; o polinômio dados-informações-conhecimentos-resoluções; o polinômio CI-tenepes-epicen-

trismo-desperticidade-ofiexismo-compléxis; o polinômio diretriz-conhecimento-medida-meta. 

Antagonismologia: o antagonismo assistência / egoísmo; o antagonismo tenepes / reli-

gião; o antagonismo tenepessista veterano / conscin tenepessável; o antagonismo amparo / assé-
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dio; o antagonismo autodidatismo proativo / acomodação ao ignorantismo; o antagonismo vete-

ranice / jejunice; o antagonismo preparo / despreparo; o antagonismo teoria / prática. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a pessoa adquire conhecimento mais se 

conscientiza da própria ignorância. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cognocracia; a tenepessocracia; a parapsicocracia; 

a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a cientificocracia; a paracienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço no aperfeiçoamento dos potenciais interassistenciais. 

Filiologia: a assistenciofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a conscienciofi-

lia; a intelectofilia; a parapsicofilia; a adaptaciofilia; a bibliofilia; a gnosiofilia. 

Fobiologia: a ausência de espectrofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do ignorantismo. 

Mitologia: o mito do saber absoluto. 

Holotecologia: a tenepessoteca; a cognoteca; a interassistencioteca; a experimentoteca; 

a energeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a mensuroteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracogniciometrologia; a Tenepessologia; a Erudiciologia; a In-

terassistenciologia; a Conscienciometrologia; a Autoquestionologia; a Neossinapsologia; a Inter-

dimensiologia; a Voliciologia; a Apreensiologia; a Compreensiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-tenepessista; o tenepessista; o tenepessólogo. 

 

Femininologia: a pré-tenepessista; a tenepessista; a tenepessóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens tenepessologus; o Homo 

sapiens cognitor; o Homo sapiens cognopensenicus; o Homo sapiens cognografus; o Homo sapi-

ens cognobilis; o Homo sapiens cognodominator; o Homo sapiens assistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: medida cognitiva tenepessológica inicial = a medição ou avaliação por-

menorizada do nível de conhecimento técnico relativo à tenepes do pré-tenepessista em fase de 

planejamento; medida cognitiva tenepessológica avançada = a medição ou avaliação pormenori-

zada dos resultados interassistenciais através dos registros detalhistas do tenepessista experiente, 

dedicado a duas décadas, com vistas à autofiex. 

 

Culturologia: a cultura tenepessológica; a cultura da interassistencialidade; a cultura 

da Autocogniciologia; a cultura conscienciológica; a cultura da informação; a cultura da erudi-

ção evolutiva; a cultura da inteligência evolutiva (IE); o autaprimoramento cultural ininterrupto. 

 

Questionamentos. Sob a luz da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, logicamente orde-

nados, 7 questionamentos a serem respondidos pela conscin tenepessável, em fase preparatória do 

compromisso vitalício da tarefa energética pessoal: 

1.  Lacunas. Identifica quais as principais lacunas cognitivas com relação à técnica da 

tenepes? 

2.  Responsabilidade. É ciente da responsabilidade de ser tenepessista pelo resto da atu-

al existência intrafísica? Entende a relevância e implicações desse compromisso assumido? 

3.  Ponderação. Faz ponderações criteriosas do melhor momento para o início da tarefa 

energética pessoal? Quais as variáveis elencadas? São todas lógicas? 
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4.  Autorganização. Quais atitudes práticas já realiza na organização preliminar ao iní-

cio da tenepes? Tem noção clara dos primeiros passos e das etapas posteriores nesse sentido? 

5.  Rotina. Vive rotina suficientemente estável possibilitadora da prática da tenepes? Re-

conhece os impeditivos pessoais e profissionais para a técnica? 

6.  Local. Dispõe ou prepara local adequado para a atuação tenepessológica? Sabe dos 

pré-requisitos em tal ambiente? 

7.  Desejo. Possui desejos íntimos irrealizados incompatíveis com a atuação tenepessis-

ta? Consegue relacionar e exemplificar tais incompatibilidades? 

 

Personalidade. Pela ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordenação 

lógica, 10 qualidades conscienciais, seguidas de perguntas relativas às características de persona-

lidade, levando em consideração os fatores cognitivos – elementos indicativos do conhecimento  

e compreensão da tenepes –, válidas tanto para o(a) tenepessista praticante, quanto para a conscin 

tenepessável na autavaliação dos potenciais interassistenciais relacionados à Tenepessologia: 

 

01.  Somatologia: 

Psicomotricidade. Domínio razoável da estrutura somática com tendência ao uso do cé-

rebro, prioritariamente, em detrimento da utilização dos músculos na resolução dos problemas. 

Questionamentos. Prefiro atividades predominantemente psicomotoras ou mentaissomá-

ticas? Sei ficar fisicamente parado? Consigo estar só, com tranquilidade íntima, por período de 

horas lendo, escrevendo, refletindo ou realizando qualquer atividade mental sem me perturbar? 

Fator cognitivo. Ponderações mentaissomáticas interassistenciais e domínio psicomotor 

na passividade ativa junto ao amparo de função tenepessológico. 

 

02.  Bioenergologia: 

Energossomaticidade. Autoconsciência bioenergética, instalação voluntária do estado 

vibracional profilático e discriminação dos chacras básicos. Uso consciente das próprias ECs, dis-

tinção das energias externas e da sinalética energética e parapsíquica na vida diuturna. 

Questionamentos. Já sou consciente da utilização do energossoma em favor próprio e no 

auxílio aos outros? Possuo flexibilidade energossomática razoável? Já consigo em algum nível 

vivenciar a soltura sadia do corpo energético atuando junto ao amparo? 

Fator cognitivo. Abertismo às autexperimentações energossomáticas interassistenciais 

tenepessológicas. 

 

03.  Antiemocionologia: 

Cardiochacralidade. Predomínio da racionalidade no uso das energias cardiochacrais. 

Emocionalismo animalizado em gradual declínio em contraposição à ampliação do fraternismo. 

Questionamentos. Evito desvios na autoproéxis decorrentes de descompensações afeti-

vas? Sou vítima de mau humores frequentes e insatisfações pessoais desequilibradoras? Terceiri-

zo os autofracassos? 

Fator cognitivo. Reflexão íntima produtiva fraterna e domínio da impulsividade na ma-

nutenção otimizada do autodesempenho tenepessológico. 

 

04.  Raciocinologia: 

Imperturbabilidade. Considerações racionais nas práticas assistenciais e senso de res-

ponsabilidade a maior, sem ocilações frequentes do comportamento. 

Questionamentos. Ainda sofro de ilogicidades ante situações de conflito? Desesperos 

catastróficos relativos a percalços da vida podem me afligir seriamente? Vivo momentos de dúvi-

das mortificadoras e vitimizações eventuais? 

Fator cognitivo. Equilíbrio mental e racionalidade externalizados na atuação assistencial 

tenepessológica. 
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05.  Liderologia: 

Maturidade. Atuação na condição de agente de renovação consciencial. Valores cosmo-

éticos suplantando a ânsia dos prestígios sociais efêmeros. Utilização da força de aglutinação evo-

lutiva com sabedoria de condução sem traços pessoais arrogantes dominadores. Habilidade de 

promover auto e heteropacificações necessárias, primordialmente, em situações críticas. 

Questionamentos. Sou consciente da qualidade e intensidade do próprio poder de influ-

ência sobre os compassageiros evolutivos? Ainda observo em mim atitudes pusilânimes ou fugi-

dias, autocratas ou arrogantes na gestão de responsabilidades grupais intransferíveis? Manifesto 

algum tipo de autolatria, mesmo encoberta por mantos de atos benignos? 

Fator cognitivo. Introjeção da Intercompreensiologia e conduta de liderança cosmoética 

na práxis tenepessológica. 

 

06.  Parapercepciologia: 

Paraperceptibilidade. Utilização lógica e consciente do parapsiquismo com fins assis-

tenciais claros. Esforços no intuito do desenvolvimento paraperceptivo livre de dogmas de qual-

quer natureza. Predisposição à tarefas assistenciais energéticas e parapsíquicas técnicas e sistemá-

ticas. 

Questionamentos. Tenho razoável inteiração quanto às próprias capacidades parapsíqui-

cas? Uso tais potenciais para ajudar aos outros e viver mais alerta? Quais proveitos interassisten-

ciais advindos do autoparapsiquismo posso listar, até o presente momento, no decurso da atual 

existência? 

Fator cognitivo. Desenvolvimento da inteligência parapsíquica tenepessológica. 

 

07.  Priorologia: 

Atividade. Bases assistenciais pessoais de vanguarda sem carências de reconhecimento 

público. Disciplina razoável nos horários, tarefas e rotinas. Abnegação cosmoética. 

Questionamentos. Sei trabalhar abnegadamente a favor dos outros? Predomina em mim 

a manifestação diária da pontualidade e da autodisciplina sem sofrimentos? Coloco o reconheci-

mento pelos atos de altruísmo pessoal antes da assistência? 

Fator cognitivo. Priorizações racionais e cosmoéticas nas práticas interassistenciais tene-

pessológicas. 

 

08.  Coerenciologia: 

Integridade. Vivência prática dos princípios pessoais com adequação das ideias congru-

entes à expressão das próprias palavras. Integridade e coesão pessoal autodirigidas, observáveis. 

Autovigilância quanto às ambivalências, omissões, excessos e / ou insinceridades. 

Questionamentos. Sei doar o próprio tempo, de bom grado, no auxílio às outras consci-

ências, sendo essas, conscins ou consciexes? Vejo-me na condição de heterexemplificador 

teórico-prático de conduta minimamente harmonizada acima do senso comum na vida humana? 

Observo algum tipo de ambivalência, mesmo muito íntimo, na autexpressão? 

Fator cognitivo. Convergência de verbo e ação (Verbaciologia) na interassistencialidade 

tenepessológica. 

 

09.  Multidimensiologia: 

Multidimensionalidade. Conscin com razoável nível teático quanto às vivências e valo-

res multidimensionais. Postura frente à intrafisicalidade como sendo fase transitória inserida na 

seriexialidade inevitável. Ideias inatas relativizando a força valorativa ante a Mesologia. 

Questionamentos. Em quais momentos críticos sucumbo à intrafisicalidade? Na maior 

parte do tempo a monovisão dimensional se mostra em mim mais relevante dentro da dinâmica 

assistencial em detrimento da multidimensionalidade? O materialismo ainda me seduz? 

Fator cognitivo. Aquisição de paraneossinapses magnas (megacons) intermissivas com 

posterior uso multidimensional na interassistencialidade tenepessológica. 
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10.  Cosmoeticologia: 

Fraternidade. Personalidade com atuação universalista, em progressiva libertação de 

sectarismos e apriorismos. Trabalho assistencial atuante na busca do sincronismo ao fluxo do 

Cosmos na condição de Minipeça do Maximecanismo Interassistencial. 

Questionamentos. Sou atento às autopensenizações espúrias aprioristas relativas a dife-

rentes culturas e a outros seres, sejam estes, homens, mulheres, animais, insetos, plantas, bactérias 

ou vírus? Sou seletivo nos atos altruístas? Privilegio assistencialmente personalidades do grupo-

carma mais próximo? 

Fator cognitivo. Equilíbrio e dosagem cosmoética justa nos trabalhos junto aos ampara-

dores na assistência tenepessológica. 

 

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 medida cognitiva tenepessológica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

02.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autocognição  gratificante:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  autocognição-responsabilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

09.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Medida  exaustiva:  Exaustivologia;  Neutro. 

11.  Registro  tenepessista:  Tenepessologia;  Neutro. 

12.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

 

O  DESENVOLVIMENTO  COGNITIVO  DA  CONSCIN  ASSIS-
TENCIAL  ATINENTE  À  TÉCNICA  TENEPESSISTA  PODE  SER  

AMPLIFICADO  CONTINUAMENTE  E  TEM  RELAÇÃO  DIRETA  

COM  O  NÍVEL  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de tenepessista ou pré-tenepessista, 

mensura realisticamente a própria cognição relativa à técnica da tenepes? Considera-se atualiza-

do(a) em relação a esse assunto? 
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M E D I D A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( 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 medida conscienciológica é o ato ou efeito de medir, avaliar ou determi-

nar condições peculiares de grandezas, especificações ou detalhes da vida íntima e externa da 

consciência, quanto às próprias conquistas evolutivas, reais, por meio dos testes, escalas e técni-

cas da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo medir vem do idioma Latim, metiri, “medir  sentido f sico e mo-

ral ; avaliar; estimar; percorrer; julgar; apreciar; distribuir; repartir”. As palavras medir e medida 

apareceram no Século XIII. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscien-

tia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso 

íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu também no Século XIII. O ele-

mento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição 

cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Medida conscienciométrica. 2.  Teste conscienciológico. 3.  Medida 

da condição pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas medida conscienciológica, medida consciencioló-

gica adolescente e medida conscienciológica adulta são neologismos técnicos da Conscienciome-

trologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin displicente. 2.  Conscin dispersiva. 

Estrangeirismologia: o checkup evolutivo pessoal; o acid test pessoal; a sopesabilidade 

do próprio background multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; o labor pes-

soal e intransferível do esquadrinhamento autopensênico. 

 

Fatologia: a medida conscienciológica; a busca da verdadeira situação evolutiva pessoal; 

os critérios e os parâmetros da métrica consciencial; os aspectos conscienciais mensuráveis; as 

mostras do funcionamento intraconsciencial; as predições etológicas; os instrumentos conscien-

ciológicos potencializadores das autopesquisas; os testes; as escalas; os laboratórios; as oportuni-

dades autavaliativas disponibilizadas na CCCI; o espelhamento interconsciencial inevitável no 

convívio diuturno prolongado. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a parafenomenologia expandindo os diagnósticos conscienciais di-

ferenciais; a assim; a sondagem psicométrica; o exame holossomático; a investigação holobiográ-

fica; a autexposição intraconsciencial inescondível nas ações extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das unidades de medida da Conscienciometrologia. 
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Principiologia: o princípio da descrença; os princípios do paradigma consciencial;  

o princípio da cobaiagem mútua; o princípio das energias conscienciais denunciarem a realida-

de intraconsciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as intervenções autode-

purativas. 

Teoriologia: a teoria da avaliação da consciência; a teoria da medida consciencial;  

o modelo evolutivo na teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a teática conscienciológica; as técnicas otimizadoras da autevolução; as 

técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas ao exame consciencial; as paratécnicas de 

medidas conscienciais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciométrico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das autorreflexões antes das megadecisões; os efeitos 

autolibertadores da transparência consciencial; os efeitos autopotencializadores da autoconsta-

tação do próprio nível evolutivo real. 

Neossinapsologia: as neossinapses sobre si próprio. 

Ciclologia: o neociclo da automaturidade intraconsciencial a partir do Curso Intermis-

sivo (CI); o ciclo medição-avaliação-intervenção; o ciclo prevenção-Terapêutica; o ciclo recin 

intermissiva–recin intrafísica dinamizando a autevolução. 

Enumerologia: os indícios da automaturidade; os indícios da autorracionalidade; os in-

dícios do autodiscernimento; os indícios da autocosmoeticidade; os indícios da autocoerencialida-

de; os indícios da autoincorruptibilidade; os indícios da autamparabilidade. 

Binomiologia: o binômio fatos-parafatos embasando as medições conscienciológicas;  

o binômio autocrítica-autossinceridade fundamentando os autexames conscienciométricos. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-acerto; a interação autotestagens-hetero-

testagens; a interação avaliações perceptivas–avaliações paraperceptivas. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo gradual na precisão autavaliativa. 

Trinomiologia: o trinômio acerto-autenticidade-Justiça; o trinômio trafores-trafares-

trafais; o trinômio cognições-habilidades-atitudes; o trinômio volição-intencionalidade-autorre-

ciclabilidade; o trinômio autoconceito-autoimagem-autestima. 

Polinomiologia: o polinômio aferimétrico intensidade-frequência-duração-amplitude 

dos fenômenos conscienciológicos; o polinômio avaliativo obtenção-organização-análise-inter-

pretação dos dados conscienciométricos; o polinômio diagnóstico medição-categorização-com-

paração-ponderação-determinação. 

Antagonismologia: o antagonismo heterocrítica cosmoética / criticismo tendencioso. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência curiosa esquivando-se do autoconheci-

mento. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva indisfarçável. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da análise da personalidade. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a meto-

dofilia; a autocriticofilia. 

Holotecologia: a direitoteca; a metodoteca; a disciplinoteca; a criticoteca; a analiticote-

ca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Paradireito-

logia; a Autocriticologia; a Autocriteriologia; a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Analiti-

cologia; a Hermeneuticologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens justometitor; o Homo sapiens testor; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens megaconscientialis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens megafocus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: medida conscienciológica adolescente = a avaliação pessoal do jovem, 

rapaz ou moça, precoce, ainda na fase preparatória da autoproéxis; medida conscienciológica 

adulta = a avaliação pessoal da pessoa madura, na fase executiva da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a paracultura conscienciológica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética – afora múltiplos outros testes, medidas, escalas e técnicas conscienciométricos –, 17 pro-

cedimentos autopesquisísticos para a conscin interessada medir a si mesma, quanto à autevolutivi-

dade, no âmbito dos achados e das verpons da Conscienciologia: 

01.  Acoplamentarium: a medida da condição pessoal da autoparaperceptibilidade por 

meio dos recursos técnicos do respectivo laboratório conscienciológico do CEAEC. 

02.  Ciclo multiexistencial pessoal (CMP): a medida da condição pessoal, quanto à se-

riéxis, por meio do ciclo específico. 

03.  Código pessoal de Cosmoética (CPC): a medida da condição pessoal, quanto à Cos-

moeticologia, por meio do código respectivo. 

04.  Conscienciograma: a medida da condição pessoal de autavaliação conscienciomé-

trica por meio do manual técnico correspondente. 

05.  Consciencioterapia: a medida da condição pessoal do evoluciente por meio dos re-

cursos técnicos empregados pela OIC. 

06.  Conscin-cobaia: a medida da condição pessoal pela heteravaliação por meio do 

respectivo Curso da CONSCIUS. 

07.  Escala da consciência contínua: a medida da condição pessoal quanto à autoluci-

dez consciencial. 

08.  Escala dos autores mentaissomáticos: a medida da condição pessoal quanto à auto-

gescon intelectual. 

09.  Escala evolutiva das consciências: a medida da condição da conscin perante a inte-

ligência evolutiva (IE) no momento evolutivo. 
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10.  Ficha Evolutiva Pessoal (FEP): a medida da condição pessoal, real, do conscienció-

logo ou consciencióloga perante o evoluciólogo do grupo evolutivo. 

11.  Intermissividade: a medida da condição pessoal por meio do teste tirateima de  

a conscin ter participado de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

12.  Invexograma: a medida da condição pessoal quanto à condição da inversão existen-

cial (invéxis) por meio dos recursos técnicos aplicados pela ASSINVÉXIS. 

13.  Manual  da Dupla Evolutiva: a medida da condição pessoal quanto à Duplologia. 

14.  Manual da Tenepes: a medida da condição pessoal quanto à Tenepessologia, me-

diante as diretrizes da respectiva obra. 

15.  Proexograma: a medida da condição pessoal de avaliação da programação existen-

cial (autoproéxis) através dos recursos técnicos utilizados pela APEX. 

16.  Prova da Imagística: a medida da condição pessoal quanto à imaginação. 

17.  Prova Geral de Conscienciologia: a medida da condição pessoal quanto à auto-

cognição conscienciológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a medida conscienciológica, indicados para a expansão 

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

01.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Autoortodoxia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

03.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

06.  Categoria  de  consciência:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Medida  justa:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Teste  conscienciológico:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

AS  PESQUISAS  REALISTAS  DA  CONSCIENCIOLOGIA   
OFERECEM,  HOJE,  À  CONSCIN  INTERESSADA,  AMPLO  

LEQUE  DE  OPÇÕES  TÉCNICAS  PARA  SE  AUTAVALIAR  

QUANTO  ÀS  FACETAS  DA  PRÓPRIA  PERSONALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, submete-se aos testes e medidas evolutivas da 

Conscienciologia? Vem obtendo proveito com o emprego de tais técnicas? 
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M E D I D A    E X A U S T I V A  
( E X A U S T I V O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A medida exaustiva é o ato ou efeito de medir, avaliar ou determinar, ao 

máximo, condições peculiares de grandezas, especificações ou detalhes da vida íntima e externa 

da consciência, quanto às próprias conquistas evolutivas, reais, por meio dos testes, escalas e téc-

nicas pesquisísticas da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo medir vem do idioma Latim, metiri, “medir  sentido f sico e mo-

ral); avaliar; estimar; percorrer; julgar; apreciar; distribuir; repartir”. As palavras medir e medida 

apareceram no Século XIII. O vocábulo exaustivo deriva também do idioma Latim, exhaustare, 

“exaurir”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Técnica da exaustividade evolutiva. 2.  Método analítico das últimas 

consequências. 

Neologia. As 3 expressões compostas medida exaustiva, medida exaustiva física e medi-

da exaustiva parapsíquica são neologismos técnicos da Exaustivologia. 

Antonimologia: 1.  Indisciplina antipesquisística. 2.  Falta de perseverança pesquisís-

tica. 

Estrangeirismologia: a in depth research. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da megacognoscência teática evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas evolutivas; os tecnopensenes; a tec-

nopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecno-

pensenes; a paratecnopensenidade; a autopensenização sistematizada. 

 

Fatologia: a medida exaustiva; a atitude de levar as ações e pesquisas às últimas conse-

quências racionais; os índices de exaustividade; a medição do grau de exaustividade aplicada  

à pesquisa; a precaução contra a superficialidade; a garantia da qualidade dos resultados; a série 

de medidas exaustivas coordenadas; o ato de só concluir quando termina; a avaliação do nível de 

exaustividade alcançado. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das unidades de medida da Conscienciometrologia; o si-

nergismo disciplina-perseverança. 

Principiologia: o princípio da descrença; os princípios do paradigma consciencial;  

o princípio da cobaiagem mútua; o princípio das energias conscienciais denunciarem a realida-

de intraconsciencial; o princípio da exaustividade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as intervenções autode-

purativas. 

Teoriologia: a teoria da avaliação da consciência; a teoria da medida consciencial;  

o modelo evolutivo na teoria do Homo sapiens serenissimus. 
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Tecnologia: a teática conscienciológica; as técnicas otimizadoras da autevolução; as 

técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas ao exame consciencial; as paratécnicas de 

medidas conscienciais; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da consulta aos 50 dicionários;  

a técnica de pesquisa dos 50 prefácios; a técnica dos 100 procedimentos; a técnica pesquisística 

de extrair minhoca do cimento. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciométrico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o labo-

ratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pesquisologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das autorreflexões antes das megadecisões; os efeitos 

autolibertadores da transparência consciencial; os efeitos autopotencializadores da autoconsta-

tação do próprio nível evolutivo real; os efeitos heurísticos da pesquisa árdua, detalhista  

e exaustiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses sobre si próprio. 

Ciclologia: o neociclo da automaturidade intraconsciencial a partir do Curso Intermis-

sivo (CI); o ciclo medição-avaliação-intervenção; o ciclo prevenção-terapêutica; o ciclo recin in-

termissiva–recin intrafísica dinamizando a autevolução. 

Enumerologia: o ato de anatomizar o contexto; o ato de atentar a qualquer pormenor;  

o ato de abranger os microdetalhes; o ato de englobar a última gota; o ato de esgotar a fonte;  

o ato de aguentar o rojão; o ato de suar sangue. 

Binomiologia: o binômio fatos-parafatos embasando as medições conscienciológicas;  

o binômio autocrítica-autossinceridade fundamentando os autexames conscienciométricos; o bi-

nômio extensão-profundidade; o binômio quantidade-qualidade. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-acerto; a interação autotestagens-hetero-

testagens; a interação avaliações perceptivas–avaliações paraperceptivas. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo gradual na precisão autavaliativa; o crescendo 

do fôlego pessoal estendendo o limite da exaustividade exequível. 

Trinomiologia: o trinômio acerto-autenticidade-Justiça; o trinômio trafores-trafares- 

-trafais; o trinômio cognições-habilidades-atitudes; o trinômio volição-intencionalidade-autorre-

ciclabilidade; o trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; o trinômio validade-fidedignida-

de-confiabilidade; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade da ideia em foco. 

Polinomiologia: o polinômio aferimétrico intensidade-frequência-duração-amplitude 

dos fenômenos conscienciológicos; o polinômio avaliativo obtenção-organização-análise-inter-

pretação dos dados conscienciométricos; o polinômio diagnóstico medição-categorização-com-

paração-ponderação-determinação. 

Antagonismologia: o antagonismo heterocrítica cosmoética / criticismo tendencioso. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência curiosa esquivando-se do autoconheci-

mento. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva indisfarçável. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a meto-

dofilia; a autocriticofilia. 

Mitologia: o mito da perfeição. 

Holotecologia: a direitoteca; a metodoteca; a disciplinoteca; a criticoteca; a analiticote-

ca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Exaustivologia; a Conscienciometrologia; a Autodiscernimento-

logia; a Paradireitologia; a Autocriticologia; a Autocriteriologia; a Cosmoeticologia; a Experi-

mentologia; a Analiticologia; a Hermeneuticologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;  

a Evoluciologia. 
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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 justometitor; o Homo sapiens testor; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens megaconscientialis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens megafocus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: medida exaustiva física = o ato ou efeito de medir, avaliar ou determinar, 

ao máximo, condições peculiares de grandezas, especificações ou detalhes da vida íntima e ex-

terna da consciência, quanto às próprias conquistas evolutivas intrafísicas; medida exaustiva 

parapsíquica = o ato ou efeito de medir, avaliar ou determinar, ao máximo, condições peculiares 

de grandezas, especificações ou detalhes da vida íntima e externa da consciência, quanto às pró-

prias conquistas evolutivas paraperceptivas. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura do maior esforço; a cultura da 

Exaustivologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica de Exaustivologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 ca-

tegorias de exaustividades aplicadas às investigações em geral: 

01.  Bioenergética: a exaustividade no domínio do EV e da megaeuforização. 

02.  Cognitiva: a exaustividade no autodidatismo e na curiosidade sadia. 

03.  Comunicativa: a exaustividade na clareza e precisão informativa. 

04.  Conscienciométrica: a exaustividade nos autesquadrinhamentos e nas autanálises. 

05.  Cosmovisiológica: a exaustividade nos enfoques intrafísicos e extrafísicos. 

06.  Empírica: a exaustividade nos experimentos e nas reverificações. 

07.  Etológica: a exaustividade na retificação de ações e no apuro de autoposiciona-

mentos. 

08.  Interassistencial: a exaustividade no acolhimento e na paciência tarística. 
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09.  Parapsíquica: a exaustividade na hiperacuidade multidimensional e na interpreta-

ção fidedigna dos parafenômenos. 

10.  Pensênica: a exaustividade na retilinearização e cosmoetização dos autopensenes. 

11.  Pesquisística: a exaustividade na varredura e na dissecção das realidades. 

12.  Politicológica: a exaustividade nos debates e nas conciliações cosmoéticas. 

13.  Preventiva: a exaustividade na segurança e na antevisão profilática. 

14.  Proexológica: a exaustividade no planejamento e na consecução da proéxis. 

15.  Recinológica: a exaustividade nos autenfrentamentos e nas autorreciclagens. 

 

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 medida exaustiva, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Autoortodoxia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

03.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

06.  Categoria  de  consciência:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Estilo  exaustivo:  Estilologia;  Neutro. 

08.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Medida  justa:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

13.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

O  ATO  DE  MEDIR,  AVALIAR  OU  DETERMINAR,  AO  MÁ-
XIMO,  CONDIÇÕES  PECULIARES  DE  GRANDEZAS,  ESPE-
CIFICAÇÕES  OU  DETALHES  DA  VIDA  FÍSICA  E  PARAPSÍ-
QUICA  É  SEMPRE  DE  IMENSO  VALOR  PARA  A  CONSCIN. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega medidas conscienciometrológicas 

exaustivas para se avaliar? Desde quando? 
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M E D I D A    I N T E R P L A N E T Á R I A  
( P A R A C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A medida interplanetária é o ato ou efeito de medição, avaliação ou deter-

minação das condições peculiares de grandezas, especificações ou detalhes da vida, em determi-

nado planeta, comparativamente ou em confronto com às condições de outro, ou outros planetas, 

habitados por outras conscins, no Universo Físico (Cosmos), de acordo com o nível evolutivo tan-

to das consciências quanto das mesologias ou holopensenes intrafísicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo medida provém do idioma Latim, metiri, “medir  sentido f sico  

e moral ; avaliar; estimar; percorrer”. Apareceu no Século XIII. O prefixo inter vem do mesmo 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo planetário deriva tam-

bém do idioma Latim, planetarius, “astr logo”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Paraprovidência planetária. 02.  Medição interplanetária. 03.  Medi-

da de aplicação interplanetária. 04.  Comparação interplanetária. 05.  Paralelismo interplanetário. 

06.  Grandezas entre planetas. 07.  Unidade de macromedida. 08.  Padrão da vida cósmica.  

09.  Critério de avaliação interplanetária. 10.  Cotejo entre planetas. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, eis 9 cognatos derivados do vocábulo medida: 

contramedida; desmedida; desmedido; medidagem; medideira; medidela; medido; medidor; me-

didora. 

Neologia. As duas expressões compostas medida interplanetária eventual e medida in-

terplanetária sistemática são neologismos técnicos da Paracosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Medida intraplanetária. 2.  Medida terrestre. 3.  Medição terráquea. 

4.  Grandezas terrestes. 5.  Critério de avaliação terrestre. 6.  Padrão da vida terrestre. 7.  Cotejo 

entre países. 8.  Comparação intraplanetário. 9.  Paralelismo intraplanetário. 

Estrangeirismologia: o nihil novi sub sole mais abrangente; o timeline evolutivo especí-

fico de cada planeta. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Cosmovisiologia cosmoconscienciológica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Cosmos 

significa megainteligência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: os diagnósticos diferenciais dos problemas planetários; as especulações das 

conscins inexperientes; as omnipesquisas; as neoverpons da Conscienciologia; a Hermenêutica do 

Cosmos; as medidas profiláticas coletivas. 

 

Parafatologia: a medida interplanetária; a pluralidade dos astros habitados; os cotejos 

parapsíquicos interplanetários; os confrontos entre os planetas sob o prisma extrafísico; a autovi-

vência do estado vibracional (EV) profilático; as afirmações pessoais das conscins lúcidas; a Pa-

raconscienciometrologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo astronômico entre os astros. 

Principiologia: o princípio da evolução das consciências simples e ignorantes. 
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Codigologia: o código fundamental da vida consciencial. 

Teoriologia: a teoria da evolutividade pessoal; a teoria do irrompimento do psicossoma. 

Tecnologia: a tecnicidade da projetabilidade lúcida (PL); as paratécnicas de medidas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito halo na vida cósmica. 

Neossinapsologia: as neossinapses de origem parapsíquica. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo Intermissiologia-Ressomatologia-Dessomatologia. 

Enumerologia: a interpretação; o diagnóstico; a profilaxia; a remissão; os Serenões; as 

Consciexes Livres; o Cosmos. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida extrafísica. 

Interaciologia: a interação conscins-consciexes. 

Crescendologia: o crescendo especulação-hipótese-teoria. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) evoluciólogos–Serenões–Consciexes Livres. 

Antagonismologia: o antagonismo regressão / progressão; o antagonismo Pesquisolo-

gia / Mateologia. 

Paradoxologia: o paradoxo soma perecível–consciência imperecível. 

Politicologia: a evoluciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a hiperespaçoteca; a fenomenoteca; a astronomoteca;  

a evolucioteca; a pesquisoteca; a intermissioteca. 

Interdisciplinologia: a Paracosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Extrafisicolo-

gia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Argumentologia; a Cosmoetico-

logia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; os seres extraterrestres; as consciexes evoluídas; 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; os evoluciólogos; os Serenões. 

 

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; as evoluciólogas; as Serenonas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sa-

piens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens serenissimus; a Consciex libera. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: medida interplanetária eventual = a aplicação restrita desenvolvida por 

Serenões com abrangência continental na Terra; medida interplanetária sistemática = a aplicação 

ampla desenvolvida a partir do governo das Consciexes Livres para todo o planeta Terra e astros 

circunvizinhos. 

 

Culturologia: a cultura multidimensional, parapsíquica ou extrafísica. 

 

Retrofatologia. Sob a ótica da Evoluciologia, as grandes resoluções quanto à evolução 

coletiva na Terra, sob a responsabilidade de consciexes mais evoluídas – Consciexes Livres (CLs) 

e Serenões –, são sempre tomadas depois de consultadas as ocorrências do passado (retrofatos ou 

precedentes) ou do presente (exemplos ou fatos contemporâneos), resolvidas e registradas, nas 

mesmas condições e características encontradas em outros múltiplos planetas evolutivamente si-

milares, ou seja, habitados pelas consciências em níveis similares de desenvolvimento e com os  

problemas globais assemelhados aos do momento evolutivo terrestre. 

Conscienciotecologia. Os luminares da Evoluciologia jamais decidem ao modo de pri-

meira vez e nem enfrentam qualquer problemática de ordem cósmica ou galática como se fosse 

nova e ignorada, sem precedentes. Tudo já aconteceu antes de alguma forma, em algum planeta 

similar. Há a Paratecnologia de precedentes e exemplos para tudo ou para todas as ocorrências 

defrontadas no momento. A paraconsciencioteca disponível é imensurável. A diferença a ser con-

siderada está somente nas comparações e adaptações dos ajustes específicos da Mesologia Ter-

restre (Holopensenologia) e da Parafisiologia Psicossômica (Holossomatologia), conforme  

a Somatologia existente neste planeta. 

Acertologia. A partir das premissas expostas, a probabilidade de serem cometidos erros 

quanto à marcha progressiva dos trabalhos interassistenciais, globalizantes, é praticamente nula. 

Eis porque se afirma quanto à evolução coletiva planetária, seja em relação desde os vírus aos 

evoluciólogos ou desde as brisas aos tsunamis, de tudo estar sob o controle inteligente e cosmoé-

tico. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 expressões das realidades afins da 

contemporaneidade da Terra, ou das características impositivas da evolução geral na Era atual, 

embasadas em medidas interplanetárias ou exemplos e precedentes já experimentados pelas popu-

lações de outros planetas, similares, quando chega o momento inevitável da maturidade evolutiva 

ou da crise de crescimento coletivo: 

01.  Era Consciencial. 

02.  Era da Conscienciologia (paradigma consciencial). 

03.  Era da Cosmoeticologia. 

04.  Era da oficina extrafísica (ofiex). 

05.  Era da reciclagem intrafísica (reurbin). 

06.  Era da reurbanização extrafísica (reurbex). 

07.  Era das maxiproéxis. 

08.  Era do estado vibracional. 

09.  Era dos Cursos Intermissivos (CIs). 

10.  Era dos Serenões (Hominis sapiens serenissimus). 

 

Teaticologia. À conscin ainda despreparada quanto à multidimensionalidade da própria 

consciência, bem como relativamente aos parafatos e parafenômenos cosmoconscienciais, a me-

lhor recomendação é tomar as transcendentes considerações explicitadas, aqui, enquanto meras 

hipóteses lógicas de tentativa para a explicação racional dos grandes movimentos, traumas e pro-

blemas coletivos da Terra. 
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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 medida interplanetária, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  OBVIEDADE  DOS  PARAFATOS,  DETECTADA  PELAS  

CONSCINS  LÚCIDAS  QUANTO  À  PRÓPRIA  MULTIDIMEN-
SIONALIDADE,  CONDUZ  AOS  RACIOCÍNIOS  E  PONDE-

RAÇÕES  SOBRE  AS  MEDIDAS  INTERPLANETÁRIAS. 
 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, à hipótese de tentativa da medida in-

terplanetária? Vê lógica e factibilidade nas especulações expostas? 
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M E D I D A    J U S T A  
( 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 medida justa é o ato ou efeito de medição, avaliação ou determinação da 

tomada de posição quando executada com bases na justiça, no equilíbrio, na racionalidade cos-

moética e na priorização evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo medida vem do idioma Latim, metiri, “medir  sentido físico  

e moral ; avaliar; estimar; percorrer; julgar; apreciar; distribuir; repartir”. Apareceu no Século 

XIII. O termo justo provém igualmente do idioma Latim, justus, “que observa o direito; justo; le-

gítimo; razoável; normal; regular; que convém”. Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Justa medida; medida irretocável. 02.  Medida autocrítica. 03.  Me-

dida acertada; medida  correta. 04.  Medida cosmoética. 05.  Medida racional. 06.  Medida lógica. 

07.  Medida inteligente. 08.  Medida necessária; medida prioritária. 09.  Medida preventiva; medi-

da profilática. 10.  Medida pertinente; providência oportuna. 

Neologia. As duas expressões compostas medida justa amadora e medida justa profis-

sional são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Medida injusta. 02.  Medida arbitrária; medida precipitada.  

03.  Medida errada; medida incorreta. 04.  Medida anticosmoética. 05.  Medida irracional.  

06.  Medida ilógica. 07.  Medida inoportuna. 08.  Medida extemporânea. 09.  Medida insuficiente. 

10.  Medida desnecessária. 

Estrangeirismologia: a apex mentis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criteriosidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; os nexopensenes; a nexopense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade. 

 

Fatologia: a medida justa; a medida condigna; a medida equitativa; a medida providen-

cial; a medida de urgência; a medida de segurança; a medida de ajuste; a medida justificável;  

a medida-padrão da conduta pessoal; a avaliação justa; a decisão acertada; a baliza cosmoética pa-

ra tudo; o ponto de referência absoluto; a integridade moral; a probidade essencial; a retidão de 

caráter; o rigor preciso da maturidade consciencial; a conduta ideal no momento evolutivo; a nor-

ma adequada para cada contingenciamento; a reação exata dentro do contexto; o autocomedi-

mento ponderado; o ato de acudir às necessidades gerais de todos; o critério de valor da relevân-

cia da realidade; a mensuração justa do comportamento pessoal; o padrão da megafraternidade 

aplicado com regularidade; o compasso do autodiscernimento; o ponteiro consciencial acertado;  

a atitude bem calculada; a medida com perspectiva correta; a medida equilibrada na rede de rela-

ções; a palavra na medida certa; o abertismo consciencial; o tirocínio maior; a criteriosidade teáti-

ca; a sobriedade mental; a discriminação cogitativa; a medida justa do líder; a medida justa do 

chefe de família; a medida justa da autoridade governamental; a distinção entre realidades críti-

cas; a expressão do ideal da Justiça; o paradigma consciencial da Cosmoética; o modelo evolutivo 

maior do Homo sapiens serenissimus. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das unidades de medida da Conscienciometrologia, por 

exemplo, con-autolucidez; hiperpensene-inventividade; neopensene-neofilia; ortopensene-Cos-

moética; compreensibilidade-serenidade. 

Principiologia: o princípio da moderação nas atitudes. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da medida consciencial. 

Tecnologia: as paratécnicas de medidas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos das autorreflexões antes das megadecisões. 

Ciclologia: o neociclo da automaturidade intraconsciencial a partir do Curso Intermis-

sivo (CI). 

Enumerologia: o senso de justiça; o autojuízo crítico; o juízo de valor; o nível de matu-

ridade; a acuidade da sensatez; a noção de macrossenso; a inteligência resolutiva. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-acerto. 

Trinomiologia: o trinômio acerto-autenticidade-Justiça. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a direitoteca; a metodoteca; a disciplinoteca; a criticoteca; a analiticote-

ca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Paradireitologia; a Autocriticologia;  

a Autocriteriologia; a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Analiticologia; a Hermeneuticolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia. 

 

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 homem virtuoso. 

 

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 mulher virtuosa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens justometitor; o Homo sapiens megaconscientialis; o Ho-

mo sapiens analyticus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens experiens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: medida justa amadora = a postura correta do jovem inversor existencial 

ainda na fase preparatória da existência humana; medida justa profissional = a postura da pessoa 

madura na fase executiva da programação existencial pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Paradireitologia. 

 

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 medida justa, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

NA  TRAJETÓRIA  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  AS  ME- 
DIDAS  JUSTAS  SOMENTE  ACABAM  PREDOMINANDO   

EM  FUNÇÃO  DO  AUTODISCERNIMENTO  E  DA  HOLOMATU- 
RIDADE  COSMOÉTICA  DA  CONSCIÊNCIA  MAIS  LÚCIDA. 

 

Questionologia. As medidas justas constituem o padrão das atitudes pessoais para você, 

leitor ou leitora? Desde quando? Em todos os campos de manifestação pessoal? 
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M E D I E V O  
( H I S T O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Medievo é o período histórico ocidental compreendido entre o ano 476 

(Século V) e 1453 (Século XV), também conhecido como Idade Média. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo medievo deriva do idioma Latim Científico, medium aevum, “Idade 

Média”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Idade Média. 2.  Período histórico medieval. 3.  Era medieval.  

4.  “Idade das trevas”. 5.  “Longa noite de 10 séculos”.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo Medievo: 

medieval; medievalidade; medievalismo; medievalista; medievalística; medievalístico; medievali-

zação; medievalizada; medievalizado; medievalizador; medievalizadora; medievalizante; medi-

evalizar; medievalizável; mediévica; mediévico; medievidade; medievismo; medievista; medievís-

tica; medievístico. 

Antonimologia: 1.  Renascimento. 2.  Antiguidade Clássica. 3.  Era Pós-Moderna.  

Estrangeirismologia: o Scriptorium dos monges copistas; as facultates ensinadas nas 

universidades; a releitura histórica da Moyen-Âge. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopesquisa para-historiográfica. 

Filosofia: o Medievalismo; o Feudalismo; o Cristianismo; o Humanismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da historiofilia; a fôrma holopensênica das cidades 

fortificadas do medievo; o grande afluxo de turistas em sítios históricos medievais contribuindo 

na mudança do holopensene do local; os retropensenes; a retropensenidade; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: o Medievo; o ocidente medieval; a Baixa Idade Média; a Alta Idade Média;  

o período carolíngio; a ascenção da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR); o domínio religi-

oso em todos aspectos da vida cotidiana; o ascetismo dos monges; a condenação do empréstimo  

a juros; o desprezo dos clérigos pelo dinheiro; os monastérios; o claustro medieval; as ordens 

mendicantes a exemplo dos dominicanos e franciscanos; a clausura; os feudos; as cruzadas; as 

heresias, notadamente a cátara, no Sul da França; a cruzada albigense (1209–1229); a Inquisição 

instituída para combater o movimento herético; o tribunal do Santo Ofício; o braço secular;  

a perseguição aos judeus, ciganos, mulheres, leprosos e adversários ideológicos; a intolerância re-

ligiosa; o “cristianismo do medo”; a atribuição de heresia aos dissidentes da I AR; os castelos 

medievais na condição de fortalezas habitadas; as cidades fortificadas; as catedrais suntuosas;  

a “peste negra”  1348–1350) com perdas de até 1/3 da população; o imaginário medieval; o ideal 

cortês; a ordem dos templários; a crítica ácida dos enciclopedistas e iluministas do Século XVII 

ao período medieval; o Século do nascimento dos intelectuais (XII); o Século das heresias (XII); 

as escolas catedralícias; o Século das universidades (XIII); o crescimento das cidades e a otimiza-

ção da vida urbana no período medieval; as primeiras universidades; o nascimento do livro uni-

versitário; os pergaminhos reproduzidos por legiões de copistas no entorno das escolas citadinas; 

o nascimento do comércio intelectual; os “caçadores” medievais de manuscritos clássicos raros 

em mosteiros; o palimpsesto; os “cortes” didáticos dos períodos históricos, nem sempre expres-

sando a realidade; o fato de a denominação “Idade Média” ter sido proposta após o final do Me-

dievo (Século XVI); a racionalidade em avaliar cada etapa civilizatória da Humanidade conside-

rando o Zeitgeist vigente. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a reurbex percebi-

da no ano de 1100 (Século XII) pela consciex amparadora Zéfiro; os bolsões extrafísicos reprodu-

zindo cenários medievais; as prováveis retrovidas no Medievo de historiadores superespecialistas 

nesse período; o atilamento necessário quanto às evocações e assimilações energéticas ao estudar 

os diversos períodos da História Humana; a hipótese lógica de retrovida no período medieval de 

percentual expressivo de intermissivistas ressomados no Século XXI. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo História–Para-História; o sinergismo nosográfico guer-

ra-religião. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da descrença (PD) 

aplicado às fontes historiográficas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) desejável a todo pesquisador da 

História Humana; os códigos de honra dos cavaleiros medievais; os códigos de conduta monásti-

ca dos religiosos do Medievo. 

Teoriologia: a teoria da História das Mentalidades; a teoria da História Oral; a teoria 

das retrocognições; a teoria da Seriexologia; a teoria das 7 artes liberais (trivium, quadrivium); 

a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica da exumação historiográfica; a técnica do detalhismo na análise 

das fontes bibliográficas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Parassociologia;  

o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível 

da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos antitarísticos da parcialidade dos pesquisadores. 

Neossinapsologia: a desconstrução de retrossinapses anacrônicas sobre determinado 

período histórico. 

Ciclologia: os ciclos históricos sucessivos. 

Enumerologia: os protagonistas do Medievo; a fonte histórica do Medievo; o historiador 

do Medievo; a revisitação historiográfica do Medievo; a exacerbação do Medievo romântico; a en-

fatização do Medievo sanguinário; a abordagem realística sobre o Medievo. 

Binomiologia: o binômio guerreiros-castelos; o binômio monges-monastérios; o binô-

mio vassalos-feudos; o binômio hereges-fogueira; o binômio templários-hospitalários; o binômio 

escribas-copistas; o binômio cátaros-Languedoc (França); o binômio árabes-judeus; o binômio 

Latim–Língua vernácula; o binômio pena-espada. 

Interaciologia: a interação cultura medieval–cultura clássica; a interação cultura medi-

eval–cultura renascentista; a interação Templariologia-cruzadas. 

Crescendologia: o crescendo ensino essencialmente oral–ensino com apoio do livro. 

Trinomiologia: o trinômio (trivium) Gramática-Retórica-Lógica de disciplinas estuda-

das no Medievo; o trinômio monástico castidade-pobreza-obediência; o trinômio orar-combater- 

-trabalhar; o trinômio inferno-purgatório-paraíso; o trinômio corporações-artesãos-ofícios;  

o trinômio comércio-moeda-mercadores; o trinômio sensibilidades-mentalidades-ideologias. 

Polinomiologia: o polinômio (quadrivium) Aritmética-Geometria-Música-Astronomia;  

o polinômio aspectos linguísticos–aspectos literários–aspectos sociais–aspectos culturais do pe-

ríodo medieval. 

Antagonismologia: o antagonismo Idade Média satanizada / Idade Média idealizada;  

o antagonismo clérigo / laico. 

Paradoxologia: o paradoxo de a Universidade de Toulouse na França ter sido erigida 

para combater a liberdade de pensamento religioso (heterodoxias); o paradoxo dos monges-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14684 

guerreiros templários; o paradoxo de a cultura clássica laica ter sido preservada, em parte, nos 

mosteiros medievais. 

Politicologia: a teocracia; a clerocracia; a belicosocracia; a genefluxocracia; a necessi-

dade da conscienciocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço no entendimento dos diferentes ciclos da História Oci-

dental. 

Filiologia: a pesquisofilia; a cogniciofilia; a historiofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia;  

a mnemofilia; a holotecofilia. 

Fobiologia: a nictofobia exacerbada no período medieval; a hadefobia; a parapsicofobia; 

a espectrofobia; a heterodoxofobia; a xenofobia; a neofobia; a liberofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a teomania. 

Mitologia: o mito da Lenda Negra; o mito da Idade Média romântica; o mito da estag-

nação cultural durante o Medievo; o mito da Antiguidade Clássica irretocável. 

Holotecologia: a historioteca; a historiografoteca; a teoteca; a dogmaticoteca; a pesqui-

soteca; a intelectoteca; a retrocognoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Historiologia; a Para-Historiografia; a Psico-História; a Passado-

logia; a Intelectologia; a Cronêmica; a Heresiologia; a Pensenologia; a Parapercepciologia; a Des-

crenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o medievalista; o historiador; o herege; o inquisidor; os artesãos; os 

camponeses; o senhor feudal; os nobres; os dominicanos; os monges; o cruzado; o templário;  

o hospitalário; o vassalo; o clérigo; os cirtercienses; o pergaminheiro; o copista; o escriba; os inte-

lectuais medievais; o poeta e escritor italiano Dante Alighieri (1265–1321); o teólogo e filósofo 

inglês Guilherme de Ockham (1300–1350). 

 

Femininologia: a medievalista; a historiadora; a herege; a inquisidora; as artesãs; as 

camponesas; a senhora feudal; as nobres; as clarissas; as monjas; a vassala; a clériga; as cisterci-

enses; a pergaminheira; a copista; a escriba; as intelectuais medievais; a teóloga, filósofa, escrito-

ra, naturalista e cosmóloga alemã Hildegard de Bingen (1098–1179). 

 

Hominologia: o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens historiographus; o Homo sapiens histori-

ator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens retrocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: alto Medievo = o período inicial da Idade Média, do Século V ao IX; 

baixo Medievo = o período final da Idade Média, do Século XI ao XV. 

 

Culturologia: a cultura da religiosidade exacerbada; a cultura medievalesca revivifica-

da; a cultura da Descrenciologia; a cultura da Para-Historiologia. 

 

Taxologia. Segundo a Inventariologia Histórica, eis, por exemplo, 27 descobertas, cria-

ções, invenções e profissões surgidas na Idade Média, elencadas em 2 grupos distintos, em ordem 

alfabética: 

A.  Invenções: 

01.  Anestesia com éter. 
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02.  Banco financeiro. 

03.  Botões. 

04.  Bússola. 

05.  Carnaval. 

06.  Carrinho de mão. 

07.  Casa de penhor. 

08.  Chaminé. 

09.  Denominação das notas musicais. 

10.  Domesticação do gato: caçava o rato negro transmissor da peste. 

11.  Garfo. 

12.  Introdução do papel no Ocidente. 

13.  Jogo de xadrez: o rei; a rainha; o bispo; o peão; o cavalo; a torre. 

14.  Letras de câmbio e títulos de crédito. 

15.  Livro (códice): inicialmente de pergaminho e depois em papel. 

16.  Óculos e lupa. 

17.  Prensa gráfica com caracteres móveis: Johannes Gutemberg (1398–1468). 

18.  Roupa íntima. 

19.  Sentar-se à mesa nas refeições. 

20.  Timão. 

21.  Vidro nas janelas. 

 

B.  Ofícios: 

22.  Editor: os copistas; os ilustradores de iluminuras; os encadernadores. 

23.  Intelectual: o docente remunerado; o discente universitário pagante; o estudioso 

profissional; os tradutores. 

24.  Livreiro: a venda e aluguel dos códices aos estudantes das studia (escolas urbanas). 

25.  Mercador-banqueiro. 

26.  Notário: a redação de documentos oficiais públicos; a autenticação. 

27.  Tecelão: o ofício predominante urbano da tecelagem. 

 

Grafologia. Sob a ótica da Conscienciografologia, durante a Idade Média a leitura  

e a produção escrita foram otimizadas, notadamente por meio de, por exemplo, 11 variáveis e re-

formulações, consideradas avanços para o período, em ordem alfabética: 

01.  Abreviações. A introdução das abreviações e listagens explicativas. 

02.  Acesso. O livro deixa de ser artigo de luxo para se tornar produto industrial e objeto 

comercial. 

03.  Colunas. Os textos publicados passam a ser escritos em duas colunas, deixando 

margens para comentários e anotações, introduzindo também os parágrafos. 

04.  Escrita. O advento da escrita cursiva. 

05.  Filigrana. A invenção da marca d’água passa a identificar a origem das publicações. 

06.  Introspecção. A leitura, até então realizada predominantemente em grupo e em voz 

alta, passa a ser também silenciosa, facilitando a reflexão dos conteúdos. 

07.  Letra. A diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula. 

08.  Manual. A consulta e leitura rápida de textos universitários criou a concepção do 

manual. 

09.  Pontuação. A introdução da acentuação gráfica, ponto final, vírgula e ponto e vír-

gula. 

10.  Separação. As palavras passam a ter maior separação entre si, facilitando a leitura. 

11.  Sumário. Os índices de assuntos passam a constar na introdução dos textos. 

 

Erudiciologia. Eis, por exemplo, em ordem cronológica 12 instituições universitárias 

surgidas no período medieval, seguidas do país de localização e do ano de fundação: 

01. Universidade de Bolonha (Itália): 1088. 
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02. Universidade de Oxford (Inglaterra): 1096. 

03. Universidade de Paris-Sorbonne ( França): 1170. 

04. Universidade de Cambridge (Inglaterra): 1209. 

05. Universidade de Salamanca (Espanha): 1218-1222. 

06. Universidade de Pádua (Itália): 1222. 

07. Universidade de Nápoles (Itália): 1224. 

08. Universidade de Toulouse (França): 1229. 

09. Universidade de Montpellier (França): 1289.  

10. Universidade de Coimbra (Portugal): 1290. 

11. Universidade de Florença (Itália): 1321. 

12. Universidade de Berlim (Alemanha): 1348. 

 

Medicina. A reconhecida Escola de Salerno, no Sul da Itália, tem origem no Século IX, 

quando, segundo os historiadores, grupo de médicos, professores, estudantes e tradutores se reu-

niram para fundar a primeira faculdade de Medicina do Ocidente. 

Misoginia. Contrariando a generalização do Medievo integralmente misógino, inúmeras 

mulheres lecionam na Escola de Salerno no Século XI, escrevendo tratados com ideias inovado-

ras no campo da Obstetrícia e das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), referência na área 

por séculos.  

 

Curiosologia. O imaginário medieval é profícuo em personagens, idealizados, ainda pre-

sentes na literatura e filmografia contemporâneas, a exemplo dos 7 listados em ordem alfabética: 

1.  Arthur. 

2.  Cavaleiro medieval. 

3.  Merlin. 

4.  Papisa Joana. 

5.  Robin Hood. 

6.  Tristão e Isolda. 

7.  Trovador romântico. 

 

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 Medievo, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01. Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02. Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

03. Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

04. Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05. Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

06. Exumação  historiográfica:  Pesquisologia;  Neutro. 

07. Feudalismo:  Historiologia;  Nosográfico. 

08. Heresiologia:  Descrenciologia;  Neutro. 

09. História  Oral:  Historiografologia;  Neutro. 

10. Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático.  

11. Monarquia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12. Neo-História:  Historiografologia;  Neutro. 

13. Palimpsesto  consciencial:  Parageneticologia;  Neutro. 

14. Santificação:  Parassociologia;  Neutro. 

15. Templariologia:  Historiologia;  Neutro. 
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A  NEOPESQUISA  HISTORIOGRÁFICA  DO  MEDIEVO  AUXI- 
LIA  A  CONSCIN  ATILADA  NA  TEÁTICA  DO  PRINCÍPIO   

DA  DESCRENÇA,  AO  ESTUDAR  PERÍODOS  CIVILIZATÓ- 
RIOS  DESPOJADA  DE  APRIORISMOS  E  PRECONCEPÇÕES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, deixou os bancos escolares com a convicção da 

Idade Média ser a Idade das Trevas? Em caso afirmativo, considera útil analisar outras informa-

ções históricas sobre o período? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Báez, Fernando; História Universal da Destruição dos Livros: Das Tábuas Sumérias à Guerra do Iraque 

(Historia Universal de la Destrucción de los Libros); revisoras Gratia Domingues; & Raquel Correa; trad. Léo Schlafman; 

438 p.; 35 caps.; 1 enu.; 1 microbiografia; 1 website; 557 notas; 744 refs.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro, 

RJ; 2006; páginas 131 a 199. 

2.  Frugoni, Chiara; Invenções da Idade Média: Óculos, Libros, Bancos, Botões e outras Inovações Geniais 

(Medievo Sul Naso: Ochiali, Bottoni e altri Invencione Medievali); trad. Eliana Aguiar; 166 p.; 6 caps.; 1 enu.; 95 ilus.;  

1 microbiografia; 181 refs.; 21 x 15,5 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 9 a 134. 

3.  Le Goff, Jacques; A Civilização do Ocidente Medieval (La Civilisacion de l’Occidente Médiéval); revisora 
Beatriz Rodrigues de Lima; trad. José Rivair de Macedo; 400 p.; 8 caps.; 1 E-mail; 2 enus.; 1 microbiografia; 272 notas; 

484 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; Edusc; Bauru, SP; 2005; páginas 43 a 122. 

4.  Idem; Os Intelectuais na Idade Média (Les Intellectuels au Moyen Age); trad. Maria Júlia Goldwasser;  
& Hilário Franco Jr.; 144 p.; 3 caps.; 1 cronologia; 1 enu.; 27 ilus.; 255 refs.; 22,5 x 15,5 cm; br.; ono.; Brasiliense; São 

Paulo, SP; 1995; páginas 7 a 123. 

5.  Macedo, José Rivair; Heresia, Cruzada e Inquisição na França Medieval; 268 p.; 10 caps.; 1 E-mail;  
1 enu.; 10 ilus.; 1 microbiografia; 396 notas; 213 refs.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Editora Universitária da PUCRS (EDIPU-

CRS); Porto Alegre, RS; 2000; páginas 87 a 132. 

6.  Pernoud, Régine; Idade Média: o que Não nos Ensinaram; (Pour em finir le Moyen-Âge); trad. Maurício 
Brett Menezes; 134 p.; 9 caps.; 69 notas; 21 x 14 cm; br.; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 1979; páginas 35 a 109. 

 

E. M. M. 
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M E D O  
( S U B C E R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O medo é o estado afetivo de inquietação, perturbação, ansiedade e apreen-

são mediante situações ameaçadoras, reais ou imaginárias, atuando tal qual instinto de sobrevi-

vência (subcerebralidade) frente ao perigo, mas tornando-se patológico quando excessivo ou in-

justificado. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra medo vem do idioma Latim, metus, “medo; temor; desassossego; 

inquietação; ansiedade”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Temor. 2.  Covardia; pusilanimidade. 3.  Fobia. 4.  Apreensão; in-

quietação; receio. 5.  Pânico; susto. 6.  Histeria. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo medo: ame-

drontada; amedrontado; amedrontador; amedrontadora; amedrontamento; amedrontante; ame-

drontar; medonha; medonho; medricas; medrosa; medroso; supermedo. 

Neologia. As 3 expressões compostas medo subcerebral, medo psicossomático e medo 

irracional são neologismos técnicos da Subcerebrologia. 

Antonimologia: 1.  Coragem. 2.  Destemor. 3.  Bravura. 4.  Firmeza. 5.  Desinibição.  

6.  Arrojo; audacia; ousadia. 

Estrangeirismologia: o handicap; a anxiety sensitivity; o expert em evitamento das situ-

ações fóbicas; a preocupação excessiva com o post-mortem; o horror ao Melexarium ou Baratros-

fera; a selfconscious emotions; a persistência diante do return of fear. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Homeostaticologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Ansieda-

de: medo antecipado. Pânico: medo exagerado. Fobia: medo fixado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do medo; o holopensene da autossobrevivência;  

o holopensene pessoal da evitação do objeto fóbico; a autopensenidade subcerebral; os subpen-

senes; a subpensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenida-

de; os morbopenses; a morbopensenidade; o carregamento pensênico na emoção. 

 

Fatologia: o medo; a emoção primária; os temores ancestrais; o alarme sinalizador de 

perigo; a garantia da sobrevivência da espécie; a cautela em não se expor a riscos desnecessários;  

o temor auxiliando na sobrevivência e segurança do soma; o sistema de defesa desregulado nos 

casos de fobia e pânico; a falta de medo aumentando o risco de acidentes; o sofrimento oriundo 

da pusilanimidade; a submissão ao medo; a vergonha de não superar a covardia pessoal; o fato de  

a vergonha ser emoção degradante; a ruminação imprimindo na memória emoções negativas;  

o sentimento de impotência para enfrentar a situação; a fraqueza sendo obstáculo ao alcance dos 

objetivos; as renúncias causadas por falta de ousadia; a paralisação da evolução da conscin; o me-

do de errar impedindo o aprendizado; a timidez como fator inibidor da manifestação consciencial; 

a autointoxicação pela repressão da raiva; as repressões condicionadoras; a apreensão facilitando 

o erro; o neocórtex desorientado pela hiperativação da amídala cerebral; a descarga de adrenalina; 

as pessoas viciadas em sentir medo; a exaltação do temor pela religião; o terror como forma de in-

timidação e coerção; o aumento da violência contribuindo para o aumento do pavor; o trauma ge-

rando a fobia; o perigo real; o perigo imaginário; a imaginação do pior; o pensamento catastró-

fico; a imagem mental fóbica; os pensamentos automáticos; a distorção da percepção; os temores 

da infância; as histórias de monstros e vampiros; a insegurança do adulto repercutindo nos filhos; 
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a superproteção fragilizando a conscin; os traumas da mãe durante a gestação; a predisposição 

genética e paragenética à fobia; as predisposições temperamentais; o perfeccionismo e a autexi-

gência excessiva gerando o pavor de errar; a hiperemotividade provocando o excesso de agitação 

emocional diante do perigo; as experiências de vida traumatizantes; o trauma em vida passada 

como Etiologia da fobia atual; os fatores subjetivos interferindo na avaliação dos riscos de de-

terminada ação; o comportamento psicossocial patológico do uso de álcool para a desinibição;  

o efeito passageiro dos ansiolíticos; os antidepressivos atuando na serotonina e regulando a fobia; 

os bloqueadores beta limitando as reações fisiológicas; a decisão pessoal para o autenfrentamen-

to; a persistência necessária para a autossuperação; a autorreflexão e discernimento eliminando os  

pavores irracionais; a mudança da arquitetura cerebral através da psicoterapia; a extinção da pusi-

lanimidade pela autoconfiança crescente; a cura pela mudança de comportamento. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as consci-

exes assediadoras utilizando a covardia das conscins para manipulação; os desafetos extrafísicos 

levando ao terror noturno; a descoincidência vígil patológica levando ao ataque de pânico; a mor-

te e a Baratrosfera sendo pai e mãe de todos os medos; o receio de ver consciexes; a vontade débil 

ao realizar técnicas projetivas; a covardia frente ao autoparapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossoma-subcérebro; o sinergismo predisposição bio-

lógica–influências ambientais; o sinergismo patológico covardia-agressividade; o sinergismo 

ideia fixa–imaginação patológica; o sinergismo decisão-vontade; o sinergismo busca da causa– 

–autocontrole dos sintomas; o sinergismo coragem-discernimento; o sinergismo refletir sobre  

o passado–enfrentar o presente. 

Principiologia: o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio de não ter medo de 

errar; o princípio da imortalidade da consciência. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Psicologia Cognitivo-Comportamental. 

Tecnologia: as técnicas cognitivas; as técnicas comportamentais; a técnica da dessensi-

bilização progressiva; a técnica da hipnose; a técnica de visualização; a técnica de respiração 

profunda; a técnica do autenfrentamento; as técnicas de regressão de memória; as técnicas cons-

cienciométricas; as técnicas consciencioterápicas. 

Voluntariologia: o destemido bombeiro voluntário para missões arriscadas; o voluntá-

rio em missões socorristas às catástrofes; os voluntários da interassistencialidade; o voluntário 

conscin-cobaia; o voluntariado conscienciológico multidimensional. 

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

cienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico 

do estado vibracional; o laboratorio conscienciológico das retrocognições; o laboratório cons-

cienciológico das técnicas projetivas. 

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

logia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível da Extrafisicologia;  

o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciolo-

gia. 

Efeitologia: os efeitos da pusilanimidade no comportamento; os efeitos paralisantes do 

medo de errar; os efeitos do pavor no sistema nervoso autônomo; o efeito nocivo da convivência 

com o medo, na infância; os efeitos do planejamento da vida para evitar o pânico; os efeitos do 

acanhamento na relação sexual; os efeitos da cultura machista no desenvolvimento da agorafo-

bia; os efeitos interassistenciais da tenepes na remissão da hadefobia; o ciclo multiexistencial 

pessoal demonstrando a irracionalidade da tanatofobia. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas na mudança de paradigma pessoal; as 

neossinapses adquiridas a partir da Higiene Consciencial, limpando as redes interneuroniais; as 
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neossinapses formadas a partir do raciocínio lógico; as parassinapses retrocognitivas; as neos-

sinapses geradas pelas recins. 

Ciclologia: o ciclo ansiedade-fobia-pânico; o ciclo patológico medo de ter medo; o ciclo 

interminável de fugas e evitações; o ciclo não confrontação–alívio da angústia–reforço da fobia;  

o ciclo autenfrentamento-autanálise-autossuperação. 

Enumerologia: o medo normal; o medo egoico; o medo controlado; o medo antecipado;  

o medo irracional; o medo excessivo; o medo exagerado. 

Binomiologia: o binômio memória corporal–memória emocional; o binômio medo ina-

to–medo adquirido; o binômio inibição-ansiedade; o binômio fobia-frustração; o binômio medo 

da morte biológica–medo da vida intrafísica; o binômio desculpas esfarrapadas–pretextos evasi-

vos; o binômio estímulo-encorajamento. 

Interaciologia: a interação perigo-imaginação; a interação medo-stress; a interação co-

vardia-raiva; a interação pusilanimidade-subserviência; a interação gene-ambiente. 

Crescendologia: o crescendo medo-fobia; o crescendo nervosismo–timidez–fobia soci-

al; o crescendo cérebro límbico–neocórtex; o crescendo ansiedade-angústia; o crescendo pulsi-

lanimidade-paralisia-incompléxis. 

Trinomiologia: o trinômio congelamento-fuga-enfrentamento; o trinômio enfrentamen-

to-lições-autocura. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobismo-decidofobia; o poli-

nômio das emoções universais alegria-raiva-desagrado-medo-surpresa-tristeza. 

Antagonismologia: o antagonismo medo normal / medo patológico; o antagonismo en-

frentamento / fuga; o antagonismo fuga ativa / fuga passiva; o antagonismo segurança / perigo;  

o antagonismo vontade de acertar / receio de errar; o antagonismo medo pessoal / autodiscerni-

mento fenomênico; o antagonismo experimento de enfrentamento traumatizante / experimento de 

enfrentamento proveitoso. 

Paradoxologia: o paradoxo do medo de errar induzir ao erro; o paradoxo do medo do 

sucesso; o paradoxo da evitação do medo reforçar o próprio medo. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à autossuperação; a lei da sobrevi-

vência do mais apto; as leis resultantes da interação Paragenética-Genética; as leis da Fisiologia 

Humana. 

Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a praticofilia; a conscienciofilia; a raciocinofi-

lia; a recinofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: as fobias em geral. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do pânico; a síndrome da distor-

ção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome da insegurança; a síndrome do 

infantilismo; a síndrome de Peter Pan; a síndrome do canguru; a síndrome da hipocondria; a sín-

drome da procrastinação; a síndrome do estresse pós-traumático (TEPT); a síndrome do perfec-

cionismo. 

Maniologia: a mania irracional de dormir de olhos abertos com pavor de morrer dormin-

do; a riscomania; a murismomania; a mania dos ansiolíticos. 

Mitologia: os mitos em geral. 

Holotecologia: a somatoteca; a egoteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; a para-

psicoteca; a projecioteca; a imagisticoteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca; a psicossoma-

toteca; a pensenoteca; a sociologicoteca; a convivioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Subcerebrologia; a Psicossomatologia; a Psicologia; a Psiquia-

tria; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Experimentologia;  

a Conviviologia; a Retrocogniciologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Autodesassedi-

ologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrada; a consciência baratrosférica; a conscin reurbaniza-

da; a consréu ressomada; a consréu acanhada; a consciênçula; a personalidade materialista; a cons-
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cin eletronótica; a conscin vítima de repressão parapsíquica; a pessoa emocional; a conscin imatu-

ra; a criança t mida; o indiv duo inibido; a consciência insegura; a conscin introvertida; a conscin 

vulgar; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin cobaia; a conscin autossupe-

radora. 

 

Masculinologia: o medroso; o fóbico; o ansioso; o aflito; o inseguro; o tímido; o des-

confiado; o obsessivo-compulsivo; o hipocondríaco; o perfeccionista; o controlador; o assediado; 

o assediador; o vampiro energético; o guia-cego; o apriorista; o viciado em adrenalina; o risco-

maníaco; o indeciso; o murista; o procrastinador; o psiquiatra; o psicólogo; o evoluciente; o cons-

ciencioterapeuta; os personagens de desenho animado Scooby-Doo e Salsicha. 

 

Femininologia: a medrosa; a fóbica; a ansiosa; a aflita; a insegura; a tímida; a desconfia-

da; a obsessiva-compulsiva; a hipocondríaca; a perfeccionista; a controladora; a assediada; a as 

sediadora; a vampira energética; a guia-cega; a apriorista; a viciada em adrenalina; a riscomanía-

ca; a indecisa; a murista; a procrastinadora; a psiquiatra; a psicóloga; a evoluciente; a conscien-

cioterapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens 

maniacus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens autas-

sediatus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens thanatophobicus; o Homo sapiens neo-

phobicus; o Homo sapiens sociophobicus; o Homo sapiens technophobicus; o Homo sapiens xe-

nophobicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: medo subcerebral = a reação instintiva de luta ou fuga mediante perigo 

real; medo psicossomático = a revivência do trauma emocional adquirido em experiência doloro-

sa; medo irracional = a ideia fixa ou automática, gerando ansiedade, nervosismo e pusilani-

midade perante perigos imaginários ou egoicos. 

 

Culturologia: a cultura do medo; a cultura patológica da irreflexão; a cultura dos es-

portes radicais; a cultura cinematográfica das histórias de terror; a cultura baratrosférica sobre 

vampiros. 

 

Somatologia. Sob a perspectiva da Fisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 21 

reações somáticas e emocionais provindas do medo: 

01.  Alteração do sono. 

02.  Ansiedade. 

03.  Diarreia. 

04.  Dificuldade para engolir. 

05.  Dificuldade para se concentrar. 

06.  Espasmos e tremores. 

07.  Fadiga. 

08.  Falta de ar. 

09.  Frio na barriga. 

10.  Inquietação. 

11.  Irritabilidade. 

12.  Micção frequente. 

13.  Náusea. 

14.  Nervosismo. 

15.  Ondas de calor. 

16.  Secura na boca. 

17.  Taquicardia. 
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18.  Tensão muscular. 

19.  Tontura. 

20.  Transpiração excessiva. 

21.  Tremor nas pernas. 

 

Etiologia. Sob a ótica da Passadologia, algumas circustâncias da vida atual ou de vidas 

pregressas podem estar na raiz dos temores e fobias. Eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

3 prováveis causas dos transtornos: 

1.  Acontecimentos traumatizantes: a violência; os acidentes; as humilhações; o assé-

dio moral. 

2.  Aprendizagem social (imitação de modelos): as inseguranças e fobias dos pais, fami-

liares e pessoas significativas. 

3.  Assimilação de mensagens de preocupação: a educação amedrontadora; as histórias 

de monstros imaginários (bichos-papões). 

 

Tipologia. De acordo com a Psicossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

50 tipos de medos e principais características, afetando a vida de milhões de pessoas em todo  

o planeta: 

01.  Medo da autexposição (doxofobia): o encapsulamento autista; a falta de autocríti-

ca; a preocupação com o julgamento alheio. 

02.  Medo da Baratrosfera (hadefobia): o sofrimento prolongado em dimensões pato-

lógicas; os inimigos extrafísicos; o reencontro das vítimas e dos algozes de outras vidas. 

03.  Medo da crise econômica (globofobia): a globalização; a instabilidade da bolsa de 

valores; o efeito dominó; a interdependência entre os países. 

04.  Medo da crítica (criticofobia): a falta de autoconhecimento; a fuga da autanálise;  

o acriticismo. 

05.  Medo da desaprovação: o querer ser entendido; o temor de não agradar; a neces- 

sidade de ser aceito. 

06.  Medo da erudição técnica (intelectofobia): o analfabetismo funcional; a linguagem 

popular; o ignorantismo. 

07.  Medo da morte (tanatofobia): o materialismo; a falta de autovivência da projeção 

lúcida; as marcas profundas das vivências baratrosféricas. 

08.  Medo da mudança (metatesiofobia): o tradicionalismo borolento; o regressismo;  

o saudosismo. 

09.  Medo da projeção lúcida (projeciofobia): o restringimento intrafísico; a conscin 

trancada. 

10.  Medo da rejeição: a carência afetiva; os apegos egoísticos; a falta de autonomia 

energética. 

11.  Medo da responsabilidade (hipengiofobia): a fuga da maturidade; a eterna criança. 

12.  Medo das energias conscienciais: as vampirizações energéticas; a ignorância ou di-

ficuldade quanto à desassim; os holopensenes patológicos. 

13.  Medo de água (hidrofobia): o pavor de passar mal na água; a sensação da água en-

trando pelo nariz e ouvidos; a imaginação em relação ao afogamento; a morte por afogamento em 

outra vida. 

14.  Medo de altura (acrofobia): a vertigem; o receio de escorregar e cair; a impressão 

de perder o controle e jogar-se do alto; a sensação de ser puxado para baixo. 

15.  Medo de animais ou insetos (zoofobia): a repugnância, o nojo e o horror de adqui-

rir zoonoses; o temor de ser mordido ou picado. 

16.  Medo de consciex: as hist rias de “fantasmas”; o pavor dos fen menos paraps qui-

cos; os antigos desafetos a serem encontrados na dimensão extrafísica. 

17.  Medo de dentista (dentofobia): o pavor da anestesia e da broca; o temor de sentir 

dor; a deterioração dos dentes. 
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18.  Medo de denunciar as agressões do parceiro: as ameaças; a vergonha; a baixa au-

testima; o masoquismo; os ganhos secundários. 

19.  Medo de dirigir (amaxofobia): o perfeccionismo; os traumas de trânsito; a neces- 

sidade de controle; a dificuldade de receber crítica. 

20.  Medo de doenças (patofobia ou hipocondria): o temor de morrer; a crença na do-

ença; o autexame constante; a ida insistente aos médicos. 

21.  Medo de dormir (hipnofobia): o terror noturno; os pesadelos intermináveis; o assé-

dio extrafísico. 

22.  Medo de endividar-se: o miserê; o baixo poder aquisitivo; o derrotismo. 

23.  Medo de engasgar-se: a fobia de ficar sem ar; a ingestão apenas de alimentos líqui-

dos ou pastosos; a angústia com simples angina ou inflamação na garganta. 

24.  Medo de enlouquecer (agateofobia): os dramas da vida intrafísica; a perda da ra-

zão; a alucinação; a exacerbação das emoções; o assédio extrafísico; o ataque de pânico. 

25.  Medo de enrubescer (ereutofobia): o nervosismo; a vergonha de ficar vermelho;  

o incômodo por chamar a atenção; o receio da ironia ou do desprezo. 

26.  Medo de envelhecer (gerontofobia): a fuga à calvície; o repúdio aos cabelos bran-

cos; o tabu das rugas; o culto permanente à plástica do corpo humano. 

27.  Medo de errar: a rigidez mental; o perfeccionismo; o orgulho. 

28.  Medo de falar em público (glossofobia): a hipercriticidade acrítica; a preocupação 

excessiva com o egão; a ansiedade; a timidez. 

29.  Medo de ficar sozinho (monofobia): a dependência; a carência; a rejeição; o aban-  

dono. 

30.  Medo de livros (bibliofobia): a aversão aos livros; a queima de livros; a preguiça 

mental; o bibliotismo; a repressão mentalsomática. 

31.  Medo de locais fechados (claustrofobia): o pânico de ficar preso; a sensação de fi-

car sem ar; o receio de não ter por onde sair. 

32.  Medo de micróbios e bactérias (microbiofobia e bacteriofobia): o pavor de sujeira; 

os rituais de lavagem e purificação; o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 

33.  Medo de ser assaltado (harpaxofobia) ou assassinado: a violência urbana e rural; 

os altos índices de criminalidade; a sintonia com o holopensene de violência. 

34.  Medo de ser avaliado: o orgulho; a vaidade; a falta de abertismo. 

35.  Medo de ser enterrado vivo (tafefobia): o pavor de sentir-se vivo dentro do túmu-

lo; o estado de animação suspensa; a parapsicose pós-dessomática. 

36.  Medo de situações sociais (sociofobia): a dificuldade de interagir; o não gostar de 

ser observado; a preocupação com a performance; a insegurança quanto ao posicionamento pes-

soal. 

37.  Medo de tempestades, relâmpagos (astrapofobia) e trovões (brontofobia): a ansie-

dade frente aos raios e trovões; a consulta constante à previsão do tempo; o ficar trancado em casa 

durante chuva. 

38.  Medo de ter medo (fobofobia): a covardia; o pavor generalizado. 

39.  Medo de tomar decisões (decidofobia): a indecisão; a procrastinação; a falta de fir-

meza; a pusilanimidade. 

40.  Medo de ver sangue e ferimento (hematofobia): a náusea; a tontura; a diminuição 

do ritmo cardíaco; o desmaio; a sensibilidade aos odores de sangue, os desinfetantes e anestesian-

tes dos hospitais; a sensação dolorosa de picadas e injeções. 

41.  Medo de viajar de avião (aerodromofobia): o sentimento de impotência em caso de 

acidente aéreo; a necessidade de controle; o horror de locais fechados; o uso de álcool e tranquili-

zantes para viajar de avião. 

42.  Medo do ataque de pânico (agorafobia): a fobia das situações exteriores; os pensa-

mentos catastróficos. 

43.  Medo do autoconhecimento: a falta de autocrítica; a autoimagem distorcida; o en-

caramujamento. 
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44.  Medo do escuro (ligofobia): a dependência humana da visão; o dormir com a luz 

acesa; as crendices infantis; o assédio extrafísico durante a noite. 

45.  Medo do novo (neofobia): a apreensão quanto ao desconhecido; as renovações e as 

reciclagens evitadas. 

46.  Medo da gravidez e parto (tocofobia): a morte das parturientes no passado; o evita-

mento das relações sexuais; os traumas durante o parto. 

47.  Medo do ridículo (catagelofobia): a escravidão a opinião pública; a preocupação 

exagerada com a autoimagem; o temor do vexame. 

48.  Medo do sexo (erotofobia): as repressões religiosas; a repressão sexual na infância; 

a autocobrança pelo desempenho sexual; os traumas de abusos sexuais. 

49.  Medo do sucesso: a fuga da responsabilidade e da liderança; a síndrome do ostra- 

cismo. 

50.  Medo do trabalho (ergofobia): o estresse diário; as doenças relacionadas ao traba-

lho; o assédio moral; o contato constante com o público; a ansiedade resultante do receio de per-

der o emprego. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 8 atitudes prescritas à conscin autossuperadora na autocura dos medos patológicos: 

1.  Autenfrentamento: o estudo; a pesquisa da normalidade; o autocontrole. 

2.  Autesforços contínuos: a autossustentabilidade nas reciclagens. 

3.  Autocontrole: a não submissão à fobia; a mudança de atitude mental. 

4.  Autocuidado: os exercícios físicos constantes; a alimentação livre de cafeína e nico-

tina. 

5.  Autodiagnóstico: o reconhecimento dos próprios medos; a admissão das dificul-

dades. 

6.  Autorreciclagem: a fatuística; a parafatuística; a visão multidimensional e multiexis-

tencial; a Cosmoética; a interassistencialidade. 

7.  Autorreflexão: a compreensão da história, função e etiologia. 

8.  Autorrelaxamento e estado vibracional: a diminuição do ritmo cardíaco; o relaxa-

mento muscular; a autodefesa energética. 

 

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 medo, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

07.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Hipocondria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Neofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Racionalização:  Autorraciocinologia;  Neutro. 

14.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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O  MEDO,  MECANISMO  PRIMITIVO  DE  DEFESA  DO  SOMA,  
QUANDO  EGOICO  E  IRRACIONAL,  É  PREJUDICIAL  À  EVO-
LUÇÃO  IMPEDINDO  A  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL  

E  A  REALIZAÇÃO  DA  INTERASSISTÊNCIA  PELA  TARES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sofre de algum medo irracional? Qual  

o próprio nível de submissão ao subcérebro abdominal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  André, Christophe; Psicologia do Medo: Como Lidar com Temores, Fobias, Angústias e Pânicos (Psy-

chologie de la Peur: Craintes, Angoisses et Phobies); trad. João Batista Kreuch; 304 p.; 10 caps.; 1 diagrama; 52 enus.;  
2 gráfs.; 2 ilus.; 17 tabs.; 4 técnicas; 8 websites; 26 refs.; 23 x 16 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2007; páginas 12 a 304. 

2.  Corassa, Neuza; Vença o Medo de Dirigir; 176 p.; 9 caps.; 2 diagramas; 24 enus.; 5 ilus.; 4 tabs.; 2 técni-

cas; 16 refs.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed.; Gente; São Paulo, SP; 2006; páginas 17 a 44. 
3.  Gray, Jeffer; A Psicologia do Medo e do “Stress” (The Psychology for Fear and Stress); trad. Junéia 

Mallas; & Maria Inez Lobo Viana; 278 p.; 13 caps.; 12 diagramas; 4 enus.; 23 esquemas; 8 fotos; 53 gráfs.; 15 ilus.; 2 pai-

néis; 3 tabs.; 270 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 11 a 196. 
4.  Gross, Elvira; Avião: Viaje sem Medo; 120 p.; 8 caps.; 1 diagrama; 2 enus.; 1 esquema; 8 ilus.; 2 tabs.;  

3 técnicas; 20 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Alaúde; São Paulo, SP; 2009; páginas 17 a 80. 

5.  Rafailov, Igor; Dicionário Igor de Fobias com Sinônimos e Termos Correlatos; apres. Rostan Silvestre; 
int. Cyro del Nero; pref. Humberto Costa; 166 p.; glos. 1.000 termos; 11 ilus.; 1 microbiografia; 29 websites; 2 apênds.; 

40 refs.; 15 x 10,5 cm; br.; Editora do Autor; Recife, PE; 2003; páginas 25 a 149. 
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M E D O    D A    C L A R I A U D I Ê N C I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O medo da clariaudiência é a condição de temor, receio, ansiedade, espan-

to e apreensão quanto à audição de vozes, ruídos e sons da dimensão extrafísica, passível de ser 

vivenciada pela conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra medo vem do idioma Latim, metus, “medo; temor; desassossego; 

inquietação; ansiedade”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição clari procede do mes-

mo idioma Latim, clarus, “ilustre; manifesto; patente; claro”. O termo audiente provém igual-

mente do idioma Latim, audiens, particípio presente de audire, “ouvir; escutar”. Apareceu no Sé-

culo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Paúra da clariaudiência. 2.  Pânico da paraudição. 3.  Temor a sons 

extrafísicos. 

Neologia. As 4 expressões compostas medo da clariaudiência, medo leve da clariaudi-

ência, medo moderado da clariaudiência e medo intenso da clariaudiência são neologismos téc-

nicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Destemor à clariaudiência. 2.  Desassombro à paraudição. 3.  Apreço 

pela audição extrafísica. 4.  Coragem parapsíquica. 5.  Desacobardamento paraperceptivo. 

Estrangeirismologia: a hollow profile suscitando brechas para manifestação do medo da 

clariaudiência; a fuga do front evolutivo; o rapport negativo decorrente do medo; a tentativa de 

closed mind para as parapercepções; o Acoplamentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à manifestação da clariaudiência. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – O medo en-

surdece. Evitemos ter medo. Medo: produto imaginativo. O medo une. Vençamos nossos medos. 

Citaciologia: – Algumas vezes, uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo; 

doutras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva (Allan Kardec, 

pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, 1804–1869). 

Ortopensatologia: – “Clariaudi ncia. A paravoz ouvida pela conscin ainda não 

é compreendida pela Psiquiatria e a Psicologia. Importa a essência da mensagem ouvida pelo pa-

rafenômeno geralmente chamado de clariaudiência, que pode se manifestar e ser compreendido 

perfeitamente sem a escuta de nenhum som. A maioria dos clariaudientes não sabe também in-

terpretar o parafenômeno que vivencia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da clariaudiência; o holopensene pessoal da para-

perceptibilidade; o holopensene pessoal fóbico; o holopensene pessoal da fantasia; o holopensene 

pessoal da acriticidade; o holopensene patológico; o holopensene desolador; o holopensene nega-

tivista; o holopensene do terror; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a noso-

pensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os 

oniropensenes; a oniropensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os exopensenes doentios; 

a exopensenidade. 

 

Fatologia: o temor de “ouvir vozes” desde a infância; a desconsideração da Sociedade 

diante do ouvir vozes; o sentimento de impotência diante da manifestação do medo; a preponde-

rância emocional; a descarga de adrenalina a cada ocorrência do parafenômeno; a imaginação pa-

tológica sobre a paraudição; a dificuldade de saber escutar, auscultar e paraescutar; a imaturidade 

consciencial caracterizada pelo predomínio do medo; o trauma em retrovida enquanto possível 
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etiologia da fobia atual; a falta de educação parapsíquica na Sociedade Intrafísica (Socin); a evita-

ção sadia de gritar com o surdo quanto à multidimensionalidade; as histórias e filmes de terror 

ressaltando o medo da audição extrafísica; a exaltação do temor pela religião; a incoerência da 

aceitação do fenômeno por indivíduos designados; as alucinações auditivas; as drogas produzindo 

a audição de sons desconhecidos; os diagnósticos errôneos da Psiquiatria; a esquizofrenia; as 

vozes guiando  oana d’Arc  1412–1431) para o exército francês; a possível inspiração extrafísica 

das obras de Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791); as composições musicais inspiradas à mé-

dium inglesa Rosemary Brown (1916–2001); a hipótese de os surdos poderem paraouvir; a auto-

corruptibilidade diante da manutenção do medo da paraudição; a dificuldade em lidar com o novo 

e se predispor a paraouvir; o fechadismo consciencial bloqueando a clariaudiência; a concentra-

ção e atenção propiciando a identificação de parassons; o enfrentamento sadio do medo pessoal;  

a conquista paulatina da diferenciação entre ouvir e paraouvir; o registro das paravozes; o desen-

volvimento do desassombro racional. 

 

Parafatologia: o medo da clariaudiência; a ausência do estado vibracional (EV) profilá-

tico aumentando o temor à clariaudiência; a ausência do autodomínio energético atrapalhando 

a audição extrafísica; os parafenômenos concomitantes; a relatividade das paraudições; a labilida-

de parapsíquica produzindo o bloqueio da audição extrafísica; a ignorância parapsíquica quanto 

à paraudição; a interpretação errônea da clariaudiência; a aura de mistério diante da audição extra-

física; o bloqueio dos chacras acarretando os autobloqueios parapercepciológicos; a diferenciação 

do parafenômeno em audiência ordinária, xenoglóssica, psicométrica, teleaudiência e hiperacusia; 

a projeção consciencial sonora; a diferença entre telepatia e clariaudiência; a percepção mental 

das paravozes; a influência de consciex assediadora intensificando o medo do paraouvir; a para-

percepção patológica desencadeada pelo assédio extrafísico; as consciexes assediadoras reforçan-

do o medo da clariaudiência; o egoísmo de não assistir a consciex detectada pela clariaudiência; 

as paramensagens ouvidas pelos médiuns; a reflexão e compreensão do conteúdo da clariaudiên-

cia; a repressão parapsíquica dificultando a vivência de paraouvir; os autassédios travando a cla-

riaudiência; a indisponibilidade para o amparo extrafísico; a conexão com o assédio extrafísico 

pelo medo; a jejunice parapsíquica dificultando o ato de paraouvir; a audição dos ouvidos e para-

ouvidos; a qualificação do destemor interassistencial auxiliando no desenvolvimento da clariaudi-

ência; o aumento da clariaudiência com a diminuição do medo; a importância de a conscin sensi-

tiva saber distinguir o padrão da energia das informações paraouvidas; a atenção à paraescuta dos 

amparadores; os paraouvidos atentos no contato interdimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico conscin doente–consciex doente; o sinergis-

mo ideia fixa–imaginação patológica; o sinergismo psicossoma–subcérebro abdominal; o siner-

gismo desdramatização-reciclagem; o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–destemor cosmoé-

tico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da interassistencialidade; 

o princípio da autorreeducação consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) visando a interassistencialidade. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria e prática dos fenômenos pa-

rapsíquicos; a teoria das dificuldades recíprocas. 

Tecnologia: a técnica da autoconfiança parapsíquica; as técnicas de desenvolvimento 

do parapsiquismo; a técnica da checagem pensênica; a técnica da tenepes; a técnica da assim- 

-desassim; as técnicas bioenergéticas; as técnicas do autenfrentamento. 

Voluntariologia: o voluntário pusilânime; o voluntário da Associação Internacional de 

Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); os voluntários dos cursos voltados ao desenvolvimen-

to parapsíquico da Conscienciologia; os voluntários nas dinâmicas parapsíquicas. 
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Laboratoriologia: a utilização dos laboratórios conscienciológicos para superar o medo 

e possibilitar a clariaudiência; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laborató-

rio conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Auto-

mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório consci-

enciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Interassistenciolo-

gia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colé-

gio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: os efeitos da paraudição; os efeitos das emoções nos autobloqueios para-

psíquicos; o efeito devastador do medo; o efeito da conexão com o amparo; os efeitos potenciali-

zadores do parapsiquismo; o efeito profilático do estado vibracional; o efeito reciclogênico da 

coragem. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através da clariaudiência; as neossinap-

ses proporcionadas pela assistencialidade; as neossinapses geradas pelas recins; as neossinapses 

eliminando o medo. 

Ciclologia: o ciclo identificação-autossuperação dos medos; o ciclo não confrontação– 

–alívio da angústia–reforço da fobia; o ciclo autocriticidade-desdramatização-autenfrentamento; 

o ciclo perceber-discernir-conhecer; a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopo-

tencialidades parapsíquicas. 

Binomiologia: o binômio clarividência-clariaudiência; o binômio medo implícito–medo 

explícito; o binômio medo-insegurança; o binômio fuga–dificuldade de autenfrentamento; o bi-

nômio ouvir-paraouvir; o binômio negação-medo; o binômio desconhecido-temor; o binômio 

psicossoma-mentalsoma; o binômio egoísmo-antiparapsiquismo; o binômio taquicardia-medo; 

o binômio esclarecimento-lucidez. 

Interaciologia: a interação ouvidos-paraouvidos; a interação faculdades mentais–clari-

audiência; a interação acalmia-desasombro; a interação multidimensional. 

Crescendologia: o crescendo doentio medo-fobia; o crescendo medo-hesitação-deste-

mor-coragem; o crescendo evitação-prejuízo; o crescendo destemor-liberdade-holomaturidade. 

Trinomiologia: o trinômio desconhecimento-medo-horror às parapercepções. 

Polinomiologia: o polinômio atenção-escuta-receio-omissão. 

Antagonismologia: o antagonismo medo / destemor; o antagonismo discernimento 

/ medo; o antagonismo apavoramento / acalmia; o antagonismo emocional / racional; o antago-

nismo fuga / autenfrentamento; o antagonismo audição / paraudição; o antagonismo bloqueio  

/ desenvolvimento; o antagonismo desvalorização / entendimento; o antagonismo parapsiquismo 

/ loucura; o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo conscin parapsíquica / conscin casca 

grossa. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista ter medo de consciex; o paradoxo de 

a fuga do medo exacerbar o próprio medo; o paradoxo de o medo servir de prelúdio para reci-

clagem. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada na superação do medo. 

Filiologia: a neofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a experimentofilia; a interassisten-

ciofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a raciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a fobia de ouvir vozes; a espectrofobia; a parapsicofobia; a assistenciofobia; 

a raciocinofobia; a recexofobia; a autocriticofobia; a autorreflexofobia; a parapsiquismofobia. 

Sindromologia: a síndrome do pânico; a síndrome da abstinência da Baratrofera 

(SAB); a síndrome da imaturidade consciencial; a síndrome da distorção da realidade; a síndro-

me da banalização parapsíquica. 

Maniologia: a esquizomania; a egomania; a patomania; a religiomania. 

Mitologia: a desmitificação da clariaudiência. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a somatoteca; a egoteca; a pensenoteca; a auto-

pesquisoteca; a experimentoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a maturoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Psicossomatologia; a Intrafi-

sicologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Energossoma-

tologia; a Interassistenciologia; a Voliciolologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin clariaudiente; a criança parapsíquica; o adolescente parapsíquico; 

a conscin parapsíquica medrosa; a conscin obnubilada; a conscin jejuna; a conscin imatura; 

a conscin temerária; a conscin pusilânime; a conscin reprimida; a conscin ansiosa; a isca humana 

inconsciente; a conscin neofóbica; a conscin emocional. 

 

Masculinologia: o medroso; o médium; o fóbico; o apriorista; o jejuno parapsíquico; 

o assediador; o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o re-

educador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o pesquisador; o tenepessista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a medrosa; a médium; a fóbica; a apriorista; a jejuna parapsíquica; a as-

sediadora; a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a reedu-

cadora; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; 

a pesquisadora; a tenepessista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens audiens; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sa-

piens pathopensenicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens autassediatus; o Ho-

mo sapiens autassediator; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sa-

piens anxiosus; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens imma-

turus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: medo leve da clauriaudiência = o sobressalto à manifestação da clauriau-

diência, sem bloqueio do fenômeno; medo moderado da clauriaudiência = o temor diante da pa-

raudição, com rejeição e bloqueio do fenômeno; medo intenso da clariaudiência = o descontrole 

emocional diante da paraudição. 

 

Culturologia: a cultura do medo; a cultura da irreflexão; a cultura da alienação; a cul-

tura da banalização do autoparapsiquismo; a cultura das crenças. 

 

Terapeuticologia. De acordo com a Autexperimentologia, eis em ordem alfabética, 19 

ações otimizadoras para a autossuperação do medo da clariaudiência: 

01.  Assistencialidade: conectar-se ao amparo de função. 

02.  Autoconscientização: reconhecer e compreender a existência do medo. 

03.  Autodesassedialidade: exercer a linearidade pensênica, evitando patopensenes e au-

tocorrupções, predisponentes à evocação do medo. 

04.  Autodiagnóstico: identificar raízes e desencadeadores do medo; predispor-se com 

abertismo para identificação, autopesquisa e reciclagem. 

05.  Autenfrentamento: buscar a vivência da clariaudiência em cursos de campo, en-

frentando gradualmente o medo. 

06.  Autesforços contínuos: manter o posicionamento e não desistir diante as dificul-

dades. 

07.  Autoinvestigação: realizar autopesquisa voltada para identificação de traços refe-

rentes ao medo da clariaudiência. 

08.  Autorreflexão: aprofundar a autopesquisa, buscando compreender a etiologia do 

medo. 
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09.  Consciencioterapia: buscar apoio de consciencioterapeutas, através da Organiza-

ção Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

10.  Coragem parapsíquica: desenvolver continuamente o parapsiquismo evitando me-

dos incoerentes. 

11.  Docência conscienciológica: usufruir da docência ao modo de ferramenta para 

assistência, vivência de parafenômenos e aprofundamento da reciclagem pessoal. 

12.  Exercícios energéticos: praticar diariamente manobras energéticas e o EV, buscan-

do a autodefesa energética. 

13.  Experimentação: aplicar diversas técnicas, modos e atitudes pessoais, buscando 

a eliminação do medo. 

14.  Interações: trocar vivências junto a pessoas reciclantes do traço ou possuidoras da 

mesma dificuldade. 

15.  Pesquisa: buscar informações referentes à clariaudiência, promover esclarecimento 

a respeito do parafenômeno. 

16.  Registro: anotar as parapercepções e parafenômenos, visando à melhoria da com-

preensão e entendimento dos mesmos. 

17.  Saturação mental: estudar com aprofundamento e continuidade sobre clariaudiên-

cia, predispondo à manifestação do fenômeno. 

18.  Tenepes: vivenciar a clariaudiência junto ao amparo de função durante a assistência. 

19.  Volição: utilizar o megapoder consciencial, a vontade, a favor da reciclagem. 

 

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 medo da clariaudiência, indicados para a expansão das 

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

01.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

02.  Autoconfiança  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  clariaudiente:  Perfilologia;  Neutro. 

04.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

06.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

07.  Espectrofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

09.  Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

11.  Medo  do  autoparapsiquismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Parapercepção  patológica:  Autoparapercepciologia;  Nosográfico. 

13.  Preço  da  autoparaperceptibilidade:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

14.  Repercussão  do  medo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Travão  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

 

O  MEDO  DA  CLARIAUDIÊNCIA  REFLETE  TRAÇOS  EGOI-
COS  E  IRRACIONAIS  DA  CONSCIÊNCIA,  EVIDENCIANDO  

POSTURAS  IMATURAS,  IMPEDIDORAS  DA  MANIFESTAÇÃO  

PLENA  DO  AUTOPARAPSIQUISMO  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou traços da manifestação do medo da 

clariaudiência? Quais mecanismos utiliza para o autenfrentamento? 
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M E D O    D A    CL A R I V I D Ê N C I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O medo da clarividência é a condição de perturbação, ansiedade, temor, ou 

apreensão incontrolada e patológica da vivência do fenômeno da visão extrafísica no cotidiano, 

pela conscin parapsíquica, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia.  A palavra medo vem do idioma Latim, metus, “medo; temor; desassossego; 

inquietação; ansiedade”. Surgiu no Século XIII. O termo clarividência procede do idioma Fran-

cês, clairvoyance, “clarivid ncia”, composta pelos elementos de composição clair, “claro”, e vo-

yance, “vid ncia”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Temor da clarividência. 2.  Receio da paravisão. 3.  Fobia da paravi-

são. 

Neologia. As 3 expressões compostas medo da clarividência, medo agudo da clarividên-

cia e medo crônico da clarividência são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Destemor à clarividência. 2.  Coragem parapsíquica. 3.  Segurança 

parapercepciológica. 

Estrangeirismologia: o handicap; o horror ao Melexarium e à Baratrosfera; o behind 

the scenes multidimensional; a utilidade do Projectarium; a falta da awareness evolutiva. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à clarividência. 

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

do exagerado. Fobia: medo fixado. Clarividência: visão interdimensional. Clarividência: energi-

zação frontochacral. Clarividência: percepção instantânea. Clarividência: raio-x consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do medo; o holopensene pessoal da espectrofobia; 

os patopensenes; a patopensenidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; os contrapensenes;  

a contrapensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; 

os babelpensenes; a babelpensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os batopensenes;  

a batopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; 

os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os ictopensenes; a ictopensenidade; os picnopensenes; 

as picnopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os semipensenes; a semipensenidade;  

os subpensenes; a subpensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; a autopenseni-

dade subcerebral; o carregamento pensênico na emoção; o holopensene pessoal da clarividência 

interassistencial. 

 

Fatologia: a imaginação patológica sobre o fenômeno; o medo da exposição pela clarivi-

dência gerando mutismo seletivo; a vergonha de não superar a covardia pessoal; a ruminação im-

primindo, na memória, emoções negativas; o sentimento de impotência para enfrentar a situação; 

as renúncias causadas por falta de ousadia; a paralisação da evolução da conscin; a timidez como 

fator inibidor da manifestação consciencial; a insegurança dos pais repercutindo nos filhos; a dis-

torção da percepção; os temores da infância; as histórias de monstros e vampiros; o descortino da 

realidade; as dificuldades encontradas pelas crianças ao mencionarem as experiências paravisuais 

aos pais e / ou responsáveis, em função do medo; a falta de educação parapsíquica na Sociedade 

Intrafísica (Socin); o receio de adolescentes e adultos serem comparados a “loucos”, ao falarem 

sobre as visões extrafísicas; a esquizofrenia; as drogas causando percepções patológicas; as pre-

disposições temperamentais; as experiências de vida traumatizantes; a decisão pessoal para o au-

tenfrentamento; o medo do desconhecido; a caça às bruxas; os filmes de suspense e terror; as reli-
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giões; a falta de reciclagem; a ignorância quanto à primeira dessoma; a superficialidade nas abor-

dagens autopesquisísticas; as lavagens subcerebrais; as crenças; o apego materialista; a dificulda-

de dos profissionais de saúde em lidar com os fenômenos parapsíquicos; a existência intrafísica 

desperdiçada; os desvios e atrasos da programação existencial (próexis) pessoal; a perda de opor-

tunidades evolutivas; a estagnação evolutiva; a autopesquisa; a utilização dos recursos autocons-

cienciométricos e autoconsciencioterápicos no diagnóstico e na remissão do medo da clarividên-

cia; a escrita da megagescon; a reciclagem existencial (recéxis); a reciclagem intraconsciencial 

(recin); a utilidade evolutiva das dinâmicas parapsíquicas e dos laboratórios conscienciológicos 

de autopesquisa no autenfrentamento e na autossuperação do medo da clarividência. 

 

Parafatologia: o medo da clarividência; a necessidade da autovivência do estado vibra-

cional (EV) profilático; a manipulação pelas consciexes assediadoras aproveitando-se da covardia 

das conscins; a pusilânimidade ante as consciexes credoras; o descortino da pararrealidade; a pa-

rapercepção das transfigurações de rostos ocasionadas pela clarividência facial; a visualização de 

consciexes no dia a dia; a clarividência hipnopômpica; a descoincidência da paracabeça propici-

ando a paravisão; os autobloqueios parapercepciológicos fechando os canais energéticos; os pol-

tergeister; a ectoplasmia; a dificuldade no acoplamento energético devido ao medo de interação; 

a evitação das consciexes parapatológicas; o impacto das retrovidas na atual existência; o trauma 

em vida passada mantido na paragenética; a clarividência de morfopensenes pessoais; a heteros-

copia interna; o medo do retorno à paraprocedência baratrosférica; o despreparo do tenepessista 

jejuno; a dificuldade em desenvolver as práticas da tenepes; o autenfrentamento lúcido da autopa-

raperceptibilidade em prol da interassistência universalista. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossoma-subcérebro; o sinergismo ideia fixa–imagi-

nação patológica; o sinergismo decisão-vontade; o sinergismo busca da causa–autocontrole dos 

sintomas; o sinergismo coragem-discernimento; o sinergismo refletir sobre  o passado–enfrentar 

o presente. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado na clarividência; o princípio da 

imortalidade da consciência; o princípio da paraconvivialidade sadia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) agindo como fator de superação no 

medo da clarividência. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica de visualização; a técnica de respiração profunda; a técnica do 

autenfrentamento; as técnicas de regressão de memória; as técnicas conscienciométricas; as téc-

nicas consciencioterápicas; a técnica de clarividência facial; a técnica do arco voltaico cranio-

chacral; as técnicas projetivas; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató- 

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissi- 

vo; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Auto- 

conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o auto-

labcon; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pense- 

nologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos profiláticos da aplicação do Conscienciograma no desenvolvi-

mento do autoparapsiquismo; os efeitos da clarividência no comportamento do sensitivo; o efeito 

da imaturidade emocional na análise e interpretação dos fenômenos parapsíquicos; os efeitos 

dos fenômenos parapsíquicos na intraconsciencialidade; o efeito do laboratório Acoplamenta-

rium no desenvolvimento da clarividência. 

Neossinapsologia: as neossinapses libertando a conscin do fator desencadeador do 

medo. 
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Ciclologia: o ciclo medo antigo–medo novo; o ciclo de ajustamento erro-retificação- 

-acerto; o ciclo fracasso-receio gerado pelo medo; o ciclo identificação-tratamento dos medos;  

o ciclo medo provocando sensações–sensações provocando medo; o ciclo ansiedade-fobia-pâni-

co; o ciclo interminável de fugas e evitações; o ciclo não confrontação–alívio da angústia–refor-

ço da fobia; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamen-

to-autossuperação. 

Binomiologia: o binômio percepção visual–paraolhos; o binômio antipatia–desacopla-

mento energético; o binômio fechadismo consciencial–bloqueio frontochacral; o binômio medo 

inato–medo adquirido; o binômio inibição-ansiedade; o binômio fobia-frustração; o binômio 

desculpas esfarrapadas–pretextos evasivos adiando as autossuperações; o binômio estímulo-enco-

rajamento; o binômio admiração-discordância; o binômio busca do fenômeno–desbloqueio fron-

tochacral. 

Interaciologia: a interação olhos-paraolhos; a interação perigo-imaginação; a intera-

ção medo-stress; a interação covardia-raiva. 

Crescendologia: o crescendo proexogênico no valor dado a cada minuto existencial;  

o crescendo recebimentos-retribuições. 

Trinomiologia: o trinômio parapercepção-medo-angústia; a observação do trinômio ex-

pressão verbal–expressão facial–expressão corporal no processo de superação do medo da clari-

vidência. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobismo-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo trafor parapsíquico / trafar parapsíquico; o antago-

nismo assim / dessassim; o antagonismo conscin parapsíquica / conscin casca grossa; o antago-

nismo clarividência / ilusão de ótica. 

Paradoxologia: o paradoxo de o medo poder ter benefícios; o paradoxo de ter medo de 

algo nunca experimentado. 

Politicologia: a egocracia; a fobiocracia; a corruptocracia; a lucidocracia; a autopesqui-

socracia; a recexocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do silêncio; a lei de economia de males; a lei de Murphy; a lei do me- 

nor esforço mantenedora da mesmice; a lei do retorno. 

Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a determinofilia; a mnemofilia; a neofilia; 

a raciocinofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia;  

a recinofobia; a recexofobia; a autorreflexofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a megalomania das religiões impossibilitando o desenvolvimento parapsí- 

quico lúcido e assistencial. 

Mitologia: os mitos pessoais inibidores da clarividência; a desmitificação do parapsi-

quismo. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticote-

ca; a conscienciometroteca; a analiticoteca; a conflitoteca; a convivioteca; a interassistencioteca;  

a pensenoteca; a psicopatoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Intencionologia; a Intra-

conscienciologia; a Autodesassediologia; a Inventariologia; a Extrafisicologia; a Interassistencio-

logia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin clarividente; a conscin parapsíquica; a conscin enciclopedista;  

a conscin introvertida; a isca humana insconsciente; a personalidade materialista; a conscin vítima 

de repressão parapsíquica; a pessoa emocional; a conscin imatura; a conscin insegura. 

 

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. 

 

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 clarividens; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Ho-

mo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens religiosus; o Homo 

sapiens anxiosus; o Homo sapiens paraperceptor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens sensitivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: medo agudo da clarividência = aquele vivenciado temporariamente;  me-

do crônico da clarividência = aquele vivenciado frequentemente. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo; a cultura do holossoma; a cultura da multi-

dimensionalidade; a cultura cinematográfica das histórias de terror; a cultura das histórias ba-

ratrosféricas sobre vampiros; a superação da cultura do medo; a cultura religiosa. 

 

Categoriologia. Sob a ótica da Recexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 

categorias de traços influentes no medo da clarividência, a serem superados pela conscin autopes-

quisadora empenhada: 

01. Acomodação: a estagnação em não querer reciclar-se. 

02. Cascagrossismo: a ignorância parapsíquica. 

03. Covardia: a falta de coragem para enfrentar os medos pessoais. 

04. Desprezo: a desvalorização do fenômeno. 

05. Indignação: a autovitimização pela falta de vivência do fenômeno. 

06. Inflexibilidade: a postura de não se permitir viver o diferente. 

07. Interiorose: o hábito de “não sair da toca”. 

08. Intransigência: a intolerância ao fenômeno em si. 

09. Manipulação: a mania de manipular, ao querer tudo do próprio jeito. 

10. Materialismo: a pensenidade materialista monopolizadora. 

11. Orgulho: a soberba em não “dar o braço a torcer” quanto ao trafar pessoal. 

12. Pessimismo: a visão negativista quanto à possibilidade de autossuperação. 

13. Preconceito: o conceito antecipado do fenômeno. 

14. Rancor: a falta de conciliação consigo mesmo, dificultando o auxílio extrafísico. 

15. Retraimento: o receio de autexposição. 

16. Superficialidade: a abordagem da situação por cima, sem aprofundamento. 

17. Teimosia: a insistência em não reciclar-se. 

18. Vaidade: o egão exacerbado despriorizando a interassistencialidade. 
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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 medo da clarividência, indicados para a expansão das 

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

01. Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

03. Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

04. Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05. Conscin  clarividente:  Perfilologia;  Neutro. 

06. Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07. Espectrofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08. Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09. Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

10. Medo  do  autoparapsiquismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11. Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

12. Preço  da  autoparaperceptibilidade:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

13. Repercussão  do  medo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14. Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Visão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

O  MEDO  DA  CLARIVIDÊNCIA,  EM  GERAL,  É  DECORREN-
TE  DA  FALTA  DE  ESCLARECIMENTO  SOBRE  O  TEMA,  

CAUSANDO  IMPACTOS  ANTIEVOLUTIVOS  E  EXIGINDO  RE-
CICLAGENS  DO  INTERMISSIVISTA  EM  PROL  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sofre pelo medo da clarividência? Em caso 

positivo, quais atitudes vem adotando para superação desse instinto subcerebral sobre as autopa-

rapercepções lúcidas? 
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Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 

12, 13, 15, 16 e 19. 

 

J. M. C. 
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M E D O    D E    D I R I G I R  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O medo de dirigir é o estado afetivo de inquietação, perturbação, ansiedade 

e apreensão frente ao ato de guiar veículos automotivos ocasionando sofrimento, vergonha, incô-

modo e dependência para a conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra medo vem do idioma Latim, medus, “relativo aos medos”. Surgiu 

no Século XIII. O verbo dirigir procede igualmente do idioma Latim, dirigere, “guiar; conduzir; 

dirigir; governar; seguir regras; p r em ordem”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Fobia de dirigir. 2.  Trauma de dirigir. 3.  Temor de guiar automóvel. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do verbo dirigir: diretivo; 

diretor; dirigente; dirigibilidade; dirigida; dirigido; dirigismo; dirigista; dirigível. 

Neologia. As 3 expressões compostas minimedo de dirigir, maximedo de dirigir e mega-

medo de dirigir são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Gostar de dirigir. 2.  Prazer em dirigir. 3.  Paixão por guiar automó-

vel. 

Estrangeirismologia: o handicap em relação ao trânsito; a anxiety sensitivity (AS) fren-

te ao automóvel; a preocupação excessiva com o post-mortem; a expertise em direção defensiva. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à mobilidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do medo de dirigir; o holopensene da autossobre-

vivência no trânsito; o holopensene pessoal da evitação de dirigir; o holopensene pessoal de an-

siedade diante do automóvel; o holopensene catastrófico em relação ao trânsito. 

 

Fatologia: o medo de dirigir; o pânico de trânsito; as ameaças imaginárias do trânsito; as 

ameaças reais do trânsito; o sofrimento originado pelo medo de dirigir; o ato de deixar o carro na 

garagem e andar de transporte público mesmo em dia chuvoso; a baixa autestima por não conse-

guir dirigir; a dependência do marido, esposa ou familiares para se locomover; o comodismo em 

não dirigir; a dificuldade em abrir mão de ganhos secundários; os incentivos de familiares  

e amigos percebidos enquanto cobrança; as piadinhas preconceituosas; a dificuldade em procurar 

ajuda especializada; a vergonha em falar sobre o medo de dirigir; os conflitos gerados na tentiva 

do cônjuge ensinar a dirigir, piorando o quadro fóbico; os pequenos traumas de trânsito; os gran-

des traumas de trânsito provocados por acidentes; a morte de parente no trânsito; a falta de domí-

nio do automóvel; a importância do controle da embreagem; o fato de ser mais fácil  dirigir carro 

automático; a dificuldade com a noção de espaço; a dificuldade em acertar as marchas; a falta de 

controle psicomotor; a ansiedade; a tensão física; o perfeccionismo presente na maioria das pesso-

as com medo de dirigir; o medo de errar levando ao estresse; a preocupação com a opinião alheia 

pelo fato de estar aprendendo a dirigir; a necessidade de controle; a dificuldade em receber críti-

cas; a autexigência excessiva; o orgulho; o autoxingamento; a autodepreciação; os ganhos secun-

dários por não dirigir; a falta de vontade; o fato de a grande maioria das pessoas com medo de di-

rigir serem mulheres; o fato de o homem com medo de dirigir ter mais dificuldade em procurar 

ajuda; as diferenças na educação de homens e mulheres; o fato de o menino ganhar carrinhos de 

brinquedo e a menina bonecas e casinhas; a aprendizagem por modelagem; o medo de dirigir 

transferido aos filhos; a educação rígida; a educação superprotetora; as reações fisiológicas do 

medo; o pânico de dirigir; as distorções cognitivas; as crenças irreais em relação a dirigir; a perce-

pção do trânsito como altamente perigoso; o medo de atropelar alguém; o medo de ter danos ma-
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teriais e perda financeira; o medo do xingamento do(a) parceiro(a) caso danifique o carro;  

o olhar excessivo para o retrovisor tirando a atenção da pista e dos carros; a persistência em supe-

rar o medo e as dificuldades de dirigir; a paciência para ensinar. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático de acidentes; o pa-

rafato de o clarividente ver consciex no trânsito e confundi-la com conscin, levando à dificuldade 

de dirigir; o desassédio extrafísico possibilitando o aprendizado da direção; o acoplamento ener-

gético professor-aprendiz durante as aulas de direção contribuindo para a diminuição do medo  

e facilitação da aprendizagem; a blindagem energética do automóvel; os insights promovidos pe-

los amparadores extrafísicos durante os atendimentos psicológicos; o amparo extrafísico para 

quem está superando o medo de dirigir. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psicossoma-subcérebro; o sinergismo perigo imaginá-

rio–perigo real; o sinergismo ideia fixa–imaginação patológica; o sinergismo vontade-necessida-

de; o sinergismo decisão-vontade; o sinergismo busca da causa–autocontrole dos sintomas. 

Principiologia: o princípio da direção segura ou defensiva; o princípio da precaução;  

o princípio de não ter pressa no trânsito; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio de 

não ter medo de errar; o princípio da imortalidade da consciência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no trânsito. 

Teoriologia: a teoria da Psicologia do Trânsito; a teoria da Psicologia Cognitivo-Com-

portamental. 

Tecnologia: as técnicas cognitivas; as técnicas comportamentais; a técnica de respira-

ção profunda; a técnica de dessensibilização progressiva; as técnicas de visualização criativa;  

a técnica da hipnose; a técnica de relaxamento progressivo; a técnica do autenfrentamento; as 

técnicas conscienciométricas; a técnica de treinar meia-embreagem em ladeira com pouco trân-

sito; a técnica de girar o volante, treinar os pedais e as marchas com o carro parado; a técnica 

de observar a distância da parede ou de outro carro de dentro e de fora do veículo; a técnica de 

segurar o volante com única mão em pista reta utilizada apenas quando acompanhada de instru-

tor experiente. 

Voluntariologia: os voluntários palestrantes da área de trânsito; os volutários da Se-

mana do Trânsito. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Penseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da 

Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o labo-

ratório conscienciológico das retrocognições. 

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

logia. 

Efeitologia: o efeito negativo do medo de dirigir na autestima; os efeitos da pulsilanimi-

dade ao dirigir; os efeitos paralisantes do medo de errar; os efeitos do pavor no sistema nervoso 

autônomo; os efeitos do planejamento da vida para evitar a direção; o efeito da atenção concen-

trada diminuindo os riscos no trânsito; os efeitos benéficos da superação do medo de dirigir na 

vida da conscin. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses para dirigir; as práticas de direção pro-

duzindo neossinapses especializadas; as neosssinapses oriundas dos atendimentos psicológicos; 

as neossinapses surgidas a partir da Higiene Mental sobre o trânsito; as neossinapses adquiridas 

na mudança de paradigma pessoal em relação ao trânsito; a geração contínua de neossinapses 

no trânsito; as neossinapses geradas pelas recins. 

Ciclologia: o ciclo interminável de fugas e evitações; o ciclo não confrontação–alívio da 

angústia–reforço da fobia; o ciclo perfeccionista medo de errar–desistência de dirigir; o ciclo 

comodismo–fuga do enfrentamento; o ciclo atendimento psicológico–treinamento de direção;  
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o ciclo autenfrentamento-heterajuda-autossuperação; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) de-

monstrando a irracionalidade da tanatofobia. 

Enumerologia: o medo de bater o carro; o medo de atropelar; o medo de não conseguir 

arrancar com o carro na ladeira; o medo de sinais de trânsito; o medo de ser xingado; o medo de 

ficar aleijado; o medo de morrer. A fobia de túneis; a fobia de engarrafamentos; a fobia de pontes 

e viadutos; a fobia de dirigir em estradas; a fobia de dirigir com mau tempo à noite; a fobia de 

motoristas alcoolizados; a fobia de sequestros relâmpados e assaltos. 

Binomiologia: o binômio fobia-frustração; o binômio medo da morte biológica–medo 

da vida intrafísica; o binômio conforto-riscos; o binômio segurança-Tecnologia; o binômio des-

culpas esfarrapadas–pretextos evasivos; o binômio pressa-erro; o binômio velocidade adequa-

da–direção segura; o binômio estímulo-encorajamento. 

Interaciologia: a interação perigo-imaginação; a interação medo-estresse; a interação 

energética condutor-veículo; a interação conhecimento-segurança; a interação mais cuidados– 

–menos acidentes; a interação vontade-ação; a interação instrutor-aluno; a interação psicólogo- 

-paciente. 

Crescendologia: o crescendo medo-fobia-pânico; o crescendo ansiedade-angústia;  

o crescendo pulsilanimidade-paralisia; o crescendo homeostático erro-correção; o crescendo da 

gentileza gerando empatia; o crescendo desatenção–atenção redobrada; o crescendo aprenden-

te-semperaprendente. 

Trinomiologia: o trinômio preocupação-insegurança-medo; o trinômio congelamento- 

-fuga-enfrentamento; o trinômio enfrentamento-lições-autocura; o trinômio perícia-cuidado-pru-

dência; o trinômio atenção na via–respeito à sinalização–chegada ao destino; o trinômio vonta-

de-decisão-determinação; o trinômio erros-correções-acertos; o trinômio destemor-firmeza-ou-

sadia. 

Polinomiologia: o polinômio medo-vergonha-frustração-raiva; o polinômio medo–imo-

bilização–sensação de incapacidade–sofrimento; o polinômio insegurança-medo-controle-com-

petição; o polinômio entender-aprender-querer-fazer; o polinômio analisar-compreender-conhe-

cer-vivenciar. 

Antagonismologia: o antagonismo medo normal / medo patológico; o antagonismo en-

frentamento / fuga; o antagonismo segurança / perigo; o antagonismo vontade de acertar / receio 

de errar; o antagonismo experimento de enfrentamento traumatizante / experimento de enfrenta-

mento proveitoso; o antagonismo motorista veterano / motorista jejuno; o antagonismo atenção  

/ desatenção; o antagonismo cortesia / descortesia; o antagonismo relaxação / tensão. 

Paradoxologia: o paradoxo de o medo de dirigir transformar o condutor medroso em 

motorista cuidadoso; o paradoxo de o medo de errar poder induzir ao erro; o paradoxo de temer 

o sucesso; o paradoxo de o medo poder ter benefícios; o paradoxo de a evitação do medo refor-

çar o próprio medo. 

Legislogia: a lei do menor esforço mantenedora da mesmice; a lei do maior esforço evo-

lutivo aplicada à autossuperação do medo de dirigir; as leis disciplinadoras do trânsito. 

Filiologia: a pacienciofilia; a neofilia; a decidofilia; a conviviofilia; a voliciofilia; a ex-

perimentofilia; a praticofilia; a autopesquisofilia; a recinofilia; a recexofilia. 

Fobiologia: a amaxofobia; a tanatofobia; a decidofobia; a distiquifobia; a dromofobia;  

a motorfobia; a tacofobia. 

Sindromologia: a síndrome do carro na garagem; a síndrome do pânico; a síndrome da 

distorção imaginativa; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome do ansiosismo; a sín-

drome da catástrofe iminente; a síndrome da insegurança; a síndrome da procrastinação; a sín-

drome do estresse pós-traumático; a síndrome do perfeccionismo. 

Maniologia: a mania de ficar olhando para o retrovisor constantemente; a mania de tirar 

o pé da embreagem rapidamente; a mania de não acelerar o carro adequadamente; a mania de se-

gurar o volante e passar as marchas com força; a mania de pisar no freio abruptamente;  

a mania de usar o freio de mão na ladeira; a fracassomania; a mania de postergar; a mania de 

autodenegrir-se. 
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Mitologia: o mito de o trânsito ser superperigoso; o mito do motorista perfeito; o mito 

de o androssoma dirigir melhor se comparado ao ginossoma. 

Holotecologia: a convivioteca; a imagisticoteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca; 

a psicossomatoteca; a pensenoteca; a sociologicoteca; a mecanoteca; a mapoteca; a seguranço-

teca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Reeducaciologia; a Paci-

fismologia; a Subcerebrologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Conscienciometrologia; a Conscien-

cioterapia; a Experimentologia; a Retrocogniciologia; a Autodesassediologia; a Interassistencio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin motorista; a conscin passageira; a conscin pedestre; a consciência 

insegura; a pessoa emocional; a conscin autossuperadora; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o medroso; o fóbico; o ansioso; o aflito; o inseguro; o perfeccionista;  

o controlador; o assediado; o assediador; o apriorista; o indeciso; o murista; o procrastinador;  

o instrutor de trânsito; o psicólogo do trânsito. 

 

Femininologia: a medrosa; a fóbica; a ansiosa; a aflita; a insegura; a perfeccionista;  

a controladora; a assediada; a assediadora; a apriorista; a indecisa; a murista; a procrastinadora;  

a instrutora de trânsito; a psicóloga do trânsito. 

 

Hominologia: o Homo sapiens motorisatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

anxiosus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens tha-

natophobicus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens sociophobicus; o Homo sapiens te-

chnophobicus; o Homo sapiens xenophobicus; o Homo sapiens reeducator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimedo de dirigir = o do(a) motorista com dificuldade de conduzir  

o veículo pelo treinamento incompleto ou mal realizado; maximedo de dirigir = o do(a) motorista 

com fobia de conduzir o veículo devido a acidentes no trânsito; megamedo de dirigir = o do(a) 

motorista com pânico de conduzir o veículo com medo de morrer no trânsito. 

 

Culturologia: a cultura do medo; a cultura patológica da irreflexão; a cultura da impu-

nidade; a nova cultura do trânsito; a cultura de paz; a cultura da valorização da vida; a cultura 

da não-violência; a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da prudência. 

 

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 medo de dirigir, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

07.  Automóvel:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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09.  Direção  defensiva:  Profilaxiologia;  Neutro. 

10.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

11.  Neofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Repercussão  do  medo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  MEDO  DE  DIRIGIR  ENVOLVE  TRAUMAS,  DESPREPARO, 
TRAÇOS  DE  PERSONALIDADE  E  EDUCAÇÃO.  SUPERÁ-LO  

REQUER  RECIN,  PROPORCIONANDO  MUDANÇAS  NA  VIDA 

PESSOAL  E  FACILITANDO  O  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem medo de dirigir? Em caso positivo, quais 

ações tem empregado para superá-lo? Já procurou ajuda especializada? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  André, Christophe; Psicologia do Medo: Como Lidar com Temores, Fobias, Angústias e Pânicos (Psy-
chologie de la Peur: Craintes, Angoisses et Phobies); trad. João Batista Kreuch; 304 p.; 10 caps.; 1 diagrama; 52 enus.;  

2 gráfs.; 2 ilus.; 17 tabs.; 4 técnicas; 8 websites; 26 refs.; 23 x 16 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2007; páginas 7 a 293. 

2.  Corassa, Neuza; Vença o Medo de Dirigir; revisor Jô de Melo; 176 p.; 9 caps.; 2 diagramas; 24 enus.;  
5 ilus.; 4 tabs.; 2 técnicas; 16 refs.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed.; Gente; São Paulo, SP; 2006; páginas 9 a 173. 

3.  Gray, Jeffer; A Psicologia do Medo e do “Stress” (The Psychology fo Fear and Stress); trad. Junéia 

Mallas; & Maria Inez Lobo Viana; 278 p.; 13 caps.; 12 diagramas; 4 enus.; 23 esquemas; 8 fotos; 53 gráfs.; 15 ilus.;  
2 painéis; 3 tabs.; 270 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1978; páginas 11 a 196. 

4.  Gross, Elvira; Avião: Viaje sem Medo; 120 p.; 8 caps.; 1 diagrama; 2 enus.; 1 esquema; 8 ilus.; 2 tabs.;  

3 técnicas; 20 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Alaúde; São Paulo, SP; 2009; páginas 17 a 80. 
5.  Rafailov, Igor; Dicionário Igor de Fobias com Sinônimos e Termos Correlatos; apres. Rostan Silvestre; 

int. Cyro del Nero; pref. Humberto Costa; 166 p.; 11 ilus.; 1 microbiografia 29 websites; glos. 1.000 termos; 40 refs.;  

2 apênds.; 15 x 10, 5 cm; br.; Edição do Autor; Recife, PE; 2003; páginas 25 a 149. 
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M E D O    D E    E R R A R  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O medo de errar é o estado ou condição íntima de inquietação, 

perturbação, ansiedade ou apreensão da conscin, homem ou mulher, prematurando a possibilidade 

de cometer desacertos, enganos, omissões ou incorreções nas diferentes atividades a serem 

realizadas no âmbito intra ou extrafísico. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra medo vem do idioma Latim, metus, “medo; temor; desassossego; 

inquietação; ansiedade; temor religioso; objeto de temor”. Surgiu no Século XIII. O termo errar 

provém igualmente do idioma Latim, errare, “vagar; andar sem destino; apartar-se do caminho; 

perder-se; errar; cometer alguma falta; enganar-se; hesitar; duvidar”. Apareceu no mesmo Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Temor de errar. 2.  Pavor de errar. 3.  Receio do erro. 4.  Aversão ao 

erro. 

Neologia. As duas expressões compostas minimedo de errar e maximedo de errar são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Coragem ante o erro. 2.  Bravura mediante o erro. 3.  Destemor ao 

erro. 4.  Desembaraço frente ao erro. 5.  Arrojo mediante o erro. 6.  Aproveitamento do erro. 

 

Estrangeirismologia: a falta de upgrade nas realizações pessoais; a self-sabotage; o me-

do de tornar-se loser; as high expectations; o medo del rechazo; a perda do timing evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assunção das próprias potencialidades. 

Proverbiologia: – Errar é humano. É errando que se aprende. É tudo ou nada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de evitação do erro; o holopensene pessoal de evi-

tação da vulnerabilidade; o holopensene da autossobrevivência; o holopensene pessoal da parapa-

tologia da insegurança; a incerteza pensênica estagnante; os nosopensenes; a nosopensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os morbopenses;  

a morbopensenidade; a rigidez pensênica; as intoxicações energéticas pelas autopensenidades pa-

tológicas; a paraprofilaxia da autodepreciação através da manutenção do holopensene pessoal 

sadio. 

 

Fatologia: o medo de errar; o amedrontamento; o desejo de evitar o erro; o medo à vul-

nerabilidade; a ansiedade irracional ante o desconhecido; o perigo imaginário limitador; as inter-

rogações mortificantes; a paralisação frente às dificuldades; a inação; a situação ideal almejada 

qual meta; a rememoração de equívocos trazendo à tona o sentimento de vergonha; os traumas 

mal resolvidos; o receio de falhar novamente; a autoimputação do “atestado de incompet ncia” 

devido à interpretação equivocada das adversidades da vida como sendo indicador de incapacida-

des pessoais; o erro sempre interpretado como sendo fracasso; a aversão a qualquer situação de 

risco; a constante busca por garantias; a luta pelo pseudocontrole frente às situações críticas; o es-

cudo pesado do perfeccionismo como forma de defesa; o temor diante da impossibilidade de me-

dição; o acovardamento; o medo do pior acontecer; o medo de ser “pego de calças curtas”; a ante-

cipação contínua; a dependência emocional; a falta de autocontrole; a falta de posicionamento;  

o ato de andar em círculos; o hábito de “ficar cozinhando” as situações envolvendo autoposicio-

namentos; a falta de compreensão sobre o possível a ser realizado para o momento evolutivo;  

a falta de pacificação íntima; a elaboração mental de planos alternativos visando a evitação do 
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erro; a perda das oportunidades evolutivas; as interprisões grupocármicas; o erro crasso; a apren-

dizagem negligenciada; a reciclagem abortada; o ato de não abrir mão; o orgulho ferido;  

a vaidade; a exacerbação dos trafares; a autoimagem distorcida; a pusilanimidade; a autossabota-

gem das potencialidades; a capacidade consciencial ociosa; o entorpecimento da inteligência evo-

lutiva (IE); a falta de confiança na delegação de tarefas; a inabilidade de lidar com a crítica; a ne-

cessidade patológica da heteraceitação; o foco no loc externo; a inabilidade de apreciar a vida;  

o autengano; as autotraições; a desconfiança; a labilidade emocional; a necessidade de aprender  

a perder; a eliminação do perfeccionismo; a evitação de conclusões precipitadas e aprioristas;  

a substituição do orgulho e da vaidade pela interassistencialidade diante da crítica; a eliminação 

das crenças equivocadas sobre si mesmo; as desdramatizações; o autodestravamento; o ato de rir 

dos próprios erros; a aceitação natural do erro; a assunção das potencialidades; a apropriação da 

força consciencial; o ato de centrar-se no positivo; a fixação em objetivos realistas; a recomposi-

ção grupocármica; a valorização das oportunidades evolutivas; a retomada da proéxis; a acelera-

ção da História Pessoal; a imperturbabilidade; a autonomia evolutiva. 

 

Parafatologia: os bloqueios à autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a au-

tolimitação parapsíquica; a heterassedialidade; os autotravões multiexistenciais; a visão trafarista 

dificultando a conexão com o amparo extrafísico; as raízes holobiográficas pessoais; o afastamen-

to da parabiografia; o desperdício de energias conscienciais (ECs); a necessidade da mobilização 

básica das energias (MBE), ampliadora da lucidez para autenfrentamentos sadios; o desenvolvi-

mento da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergis-

mo autoimperdoamento-heteroperdoamento; o sinergismo coragem-discernimento; o sinergismo 

refletir sobre o passado–enfrentar o presente. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de aprender 

com os erros. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico enquanto celeiro de atividades re-

ciclogênicas; o voluntário conscin-cobaia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico das Autorretrocog-

niciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Penseno-

logia. 

Efeitologia: os efeitos da pusilanimidade no comportamento pessoal; os efeitos parali-

santes do medo de errar; o efeito da ausência de respeito aos próprios limites; o efeito das co-

branças exageradas a si mesmo e às demais conscins; o efeito danoso da competitividade; o efei-

to da procrastinação por jamais achar algo estar bom o suficiente para iniciar a ação; o efeito 

da omissão deficitária gerada pelo medo de errar; os efeitos somáticos das autocobranças exces-

sivas; o efeito halo dos acertos pessoais. 

Neossinapsologia: as retrossinapses cristalizadas dificultando as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo erro-correção-acerto; o ciclo de fugas e evitações; o ciclo das opor-

tunidades evolutivas desperdiçadas; o ciclo medo-recuo-frustração; o ciclo medo de errar–start 

da precaução; o ciclo reparatório. 

Enumerologia: a ansiedade crônica; o frio na barriga; a insegurança íntima; a autocrítica 

exacerbada; o sentimento catastrófico; a autassedialidade; a autagressão. 

Binomiologia: o binômio patológico medo–antecipação disfuncional; o binômio medo- 

-acovardamento; o binômio aversão ao risco–busca pelo controle; o binômio incompléxis-melin; 

o binômio patológico neofobia-decidofobia; o binômio autaceitação-acerto; o binômio distorções 

cognitivas–autocrenças sabotadoras; o binômio busca por aceitação–imaturidade; o binômio 

crise-oportunidade; o binômio compromisso evolutivo–responsabilidade maxiproexológica. 
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Interaciologia: a interação dor-medo; a interação medo-vergonha; a interação ansiosis-

mo-mitificação; a interação medo-insegurança; a interação pusilanimidade-paralisia-incomplé-

xis; a interação Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)–Errologia Pessoal. 

Crescendologia: o crescendo patológico abatimento consciencial–abandono proexoló-

gico; o crescendo ansiedade-erro; o crescendo reabilitador erro–retratação. 

Trinomiologia: o trinômio preocupação-insegurança-medo; o trinômio vulnerabilida-

de-medo-rigidez; o trinômio medo de passar vergonha–procrastinação–perda do timing da ação; 

o trinômio dificuldade em lidar com imprevistos–pavor do desconhecido–inflexibilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo enfrentamento / fuga; o antagonismo loc interno  

/ loc externo; o antagonismo vontade de acertar / medo de errar; o antagonismo controle / au-

sência de autocontrole; o antagonismo vida sem medo / medo da vida; o antagonismo miserabili-

dade pessoal / maturidade consciencial; o antagonismo prevalência dos medos / singularidade 

da coragem. 

Paradoxologia: o paradoxo de o medo de errar induzir ao erro; o paradoxo do medo do 

sucesso; o paradoxo da necessidade do controle e falta de autocontrole. 

Politicologia: a egocracia; a fobiocracia; a autocracia; a corruptocracia; a autopesquiso-

cracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço em não repetir os erros seculares; a lei de Murphy. 

Fobiologia: a decidofobia; a criticofobia; a autopesquisofobia; a conviviofobia; a auto-

criticofobia; a parapsicofobia; a neofobia; a reciclofobia; a fobia social. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome de burnout; a síndrome da me-

diocrização; a síndrome da pré-derrota; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da fadiga crôni-

ca; a síndrome do primeiro lugar. 

Maniologia: a mania de antecipar a desaprovação; a mania da elaboração de planos 

mentais diversos; a mania de nunca se sentir bom o suficiente; a fracassomania; a mania de querer 

ser perfeito; a mania de estabelecer objetivos pessoais excessivamente elevados. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito de somente o alcance do primeiro lugar possuir 

valor. 

Holotecologia: a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Psicossomatologia; a Auto-

pesquisologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Experimentologia; a Convivio-

logia; a Retrocogniciologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Autodesassediologia; a In-

terassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin insegura; a consciência autoculpada; a pessoa acuada; a consci-

ênçula; a conscin imatura; a conscin riscofóbica. 

 

Masculinologia: o apriorista; o medroso, o fóbico; o ansioso; o inseguro; o desconfiado; 

o orgulhoso; o arrogante; o perfeccionista; o controlador; o indeciso; o centralizador; o murista;  

o procrastinador; o evoluciente; o antepassado de si mesmo; o algoz de si mesmo; o autocastrado; 

o assediado; o assediador; o vampiro energético; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão 

vulgar. 

 

Femininologia: a apriorista; a medrosa, a fóbica; a ansiosa; a insegura; a desconfiada;  

a orgulhosa; a arrogante; a perfeccionista; a controladora; a indecisa; a centralizadora; a murista;  

a procrastinadora; a evoluciente; a antepassada de si mesma; a algoz de si mesma; a autocastrada; 

a assediada; a assediadora; a vampira energética; a compassageira evolutiva; a pré-serenona 

vulgar. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14715 

Hominologia: o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapi-

ens autassediatus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens 

retromimeticus; o Homo sapiens materialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimedo de errar = a inquietação íntima gerada pela necessidade de 

mudança na escolha profissional; maximedo de errar = a apreensão e ansiedade frente à consecu-

ção da proéxis. 

 

Culturologia: a cultura do medo; a cultura patológica da irreflexão; a cultura da pos-

tergação; a cultura da incoerência; a cultura da incerteza; a cultura da autovitimização; a cultu-

ra patológica da indisciplina autopensênica; a cultura de premiar somente os melhores. 

 

Somatologia. Sob a perspectiva da Fisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 17 

reações somáticas e emocionais provindas do medo de errar: 

01. Agressividade. 

02. Ansiedade. 

03. Diarreia. 

04. Dificuldade para se concentrar. 

05. Espasmos e tremores. 

06. Fadiga. 

07. Falta de ar. 

08. Frio na barriga. 

09. Infecções urinárias. 

10. Inquietação. 

11. Irritabilidade. 

12. Náusea. 

13. Nervosismo. 

14. Ondas de calor. 

15. Taquicardia. 

16. Tensão muscular. 

17. Tontura. 

 

Etiologia. Sob a ótica da Passadologia, algumas circunstâncias da vida atual ou de vidas 

pregressas podem estar na raiz dos temores e fobias. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, duas 

prováveis causas dos transtornos: 

1.  Acontecimentos traumatizantes: as humilhações; as desaprovações; o erro cometido 

comprometendo a vida humana; o erro cometido prejudicando outras consciências; as omissões 

na vida atual gerando problemas crônicos. 

2.  Aprendizagem social (imitação de modelos): as inseguranças e fobias dos pais, fami-

liares e pessoas significativas. 

 

Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 18 exemplos de medos passíveis de se fazerem 

presentes nas manifestações da conscin com medo de errar: 

01. Medo da autexposição. 

02. Medo da crítica. 

03. Medo da desaprovação. 

04. Medo da mudança. 

05. Medo da perda. 

06. Medo da realidade. 

07. Medo da rejeição. 

08. Medo da responsabilidade. 
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09. Medo de endividar-se. 

10. Medo de envelhecer. 

11. Medo de não ser considerado. 

12. Medo de não ser digno. 

13. Medo de ser avaliado. 

14. Medo de tomar decisões. 

15. Medo do diferente. 

16. Medo do novo. 

17. Medo do ridículo. 

18. Medo do sucesso. 

 

Caracterologia. Segundo a Experimentologia, o medo de errar, tem como mecanismo 

desencadeador a vergonha. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 consequências do medo de 

errar: 

1.  Desconexão: o desgaste energético e a desconexão com os amparadores, gerados pela 

busca incessante de controle das situações, dificultando a forma sadia de pensar sobre as escolhas. 

2.  Embotamento: o impedimento da manifestação dos atributos conscienciais já desen-

volvidos, pela impercepção de insights, impedimento da leitura de situações e inovações. 

3.  Incapacidade: o baixo nível de autocontrole e autoconhecimento, gerados pela inter-

pretação equivocada das adversidades da vida como sendo indicadores da própria incapacidade. 

4.  Insegurança: a incerteza íntima do próprio potencial e insegurança, fomentando pos-

tura defensiva perante a vida, geradas pela percepção nebulosa da força consciencial. 

5.  Paralisação: o controle excessivo pela necessidade de corresponder às expectativas 

dos outros e o receio de ser criticado, mantendo a conscin fora da linha de atuação dos compro-

missos multidimensionais assumidos. 

6.  Perfeccionismo: a busca constante por fazer tudo muito bem feito e querer ser sem-

pre o melhor, pela crença de poder minimizar ou evitar o sentimento de culpa, julgamento e ver-

gonha. 

7.  Vulnerabilidade: a aversão ao risco e à vulnerabilidade, pelo sentimento de onipo-

tência como se tudo pudesse ser estudado, pensado, organizado e controlado. 

 

Terapeuticologia. Pelos critérios da Paraterapeuticologia, a cura do medo de errar tem 

início quando a conscin aprofunda a autopesquisa, identificando e assumindo própria força cons-

ciencial, ou seja, a bagagem, a experiência anterior, a autovivência, a força assistencial já desen-

volvida, atualizando a autoimagem, ressignificando o erro e principalmente entendendo no con-

texto multidimensional e seriexológico o fato de quase tudo ser reparável, mutável, incontrolável. 

As vivências oportunizadas são ferramentas valiosas para a evolução. 

 

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 medo de errar, indicados para a expansão das aborda-

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

01. Angústia  humana:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Anorexia  decisória:  Decidologia;  Nosográfico. 

03. Ansiedade  social:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04. Antagonismo  loc  interno  /  loc  externo:  Holomaturologia;  Neutro. 

05. Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Autobloqueio:  Autassediologia;  Nosográfico. 

07. Conscin  controladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08. Conscin  perfeccionista:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09. Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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10. Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

11. Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12. Repercussão  do  medo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13. Síndrome  da  pré-derrota:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14. Vontade  de  acertar:  Voliciologia;  Homeostático. 

15. Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  MEDO  DE  ERRAR  TRAZ  A  PERDA  DO  TIMING  EVOLU-
TIVO,  PELA  AUTOPARALISAÇÃO  ATUANDO  COMO  BLO-

QUEADOR  EVOLUTIVO  E  ENCOLHIMENTO  CONSCIENCIAL.  
EVOLUIR  EXIGE  AUTOPOSICIONAMENTO  COSMOÉTICO. 

 

Questionologia. O medo de errar ainda atinge você, leitor ou leitora? Qual tem sido  

o tamanho do encolhimento consciencial nesta vida humana? 
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M E D O    D O    A U T O P A R A P S I Q U I S M O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O medo do autoparapsiquismo é a condição de inibição, acanhamento, re-

ceio, apreensão, inquietação, pusilanimidade, temor e covardia diante da autovivência lúcida dos 

fenômenos parapsíquicos em geral. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra medo vem do idioma Latim, metus, “medo; temor; desassossego; 

inquietação; ansiedade”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição para deriva do idio-

ma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo procede do idioma Fran-

cês, psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princ pio de vida e sede dos dese-

jos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Temor parapercepciológico. 2.  Inibição das autoparapercepções.  

3.  Pusilanimidade paraperceptiva. 4.  Covardia parafenomênica. 5.  Parapercepciofobia. 6.  Re-

pressão parapsíquica. 7.  Antiparapsiquismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas medo do autoparapsiquismo, minimedo do auto-

parapsiquismo e maximedo do autoparapsiquismo são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Coragem parapsíquica. 2.  Autossegurança energética. 3.  Destemor 

multidimensional. 4.  Audácia parafenomênica. 5.  Desinibição paraperceptiva. 6.  Parapercepcio-

filia. 7.  Autodesperticidade. 

Estrangeirismologia: o pavor nocturnus; a preocupação excessiva com o post-mortem; 

o Melexarium; o Acoplamentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das parapercepções em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do medo parapsíquico; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os exopensenes patológicos; a exopensenida-

de patológica. 

 

Fatologia: a repressão de lembranças traumáticas de vidas anteriores; o temor de errar 

ou sofrer novamente na vida atual; o preconceito religioso considerando as parapercepções “coi-

sas do dem nio”; as perseguições violentas aos sensitivos ao longo da  ist ria  umana; as tortu-

ras e execuções promovidas pela Inquisição; a estigmatização negativa das “bruxas” e “magos”; 

as histórias e filmes de terror e fantasmas; a brincadeira irresponsável do jogo do copo; os  

diagnósticos errados da Psiquiatria e Psicologia considerando as parapercepções extrafísicas, na 

condição de Psicopatologias. 

 

Parafatologia: o medo do autoparapsiquismo; o autobloqueio das parapercepções; o blo-

queio dos chacras; a repressão do parapsiquismo na infância; o trancamento da mediunidade;  

o falso casca grossa; a ignorância social quanto à multidimensionalidade; a jejunice parapsíquica; 

o antiparapsiquismo; a repulsa aos fenômenos parafenomenológicos; a apriorismose parapercepti-

va; as distorções parapsíquicas; o pavor durante a catalepsia projetiva; as mensagens parafenomê-

nicas mal entendidas; o preço da autoparaperceptibilidade; a aplicação anticosmoética das para-

percepções no passado; o emprego inconsciente e doentio das bioenergias; o mal uso dos recursos 

parapsíquicos; as qualificação anticosmoética dos talentos extrafísicos pessoais; o desequilíbrio 

da sensibilidade parapsíquica; as parapercepções patológicas; os assédios interconscienciais; o te-

mor de consciexes; as consciexes assediadoras provocando o pavor do autoparapsiquismo; as in-

fluências doentias das consciexes desequilibradas; os desafetos extrafísicos levando ao medo da 
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projeção consciente; a cobrança das vítimas de outras vidas; as possessões interconscienciais pa-

tológicas; o pavor provocado pela Baratrosfera; a ectoplasmia desequilibrada; os poltergeist; os 

locais assombrados; a magia negra; o satanismo; a completa ignorância parapsíquica levando  

à conclusão errônea de se estar ficando louco ao vivenciar fenômenos parapsíquicos; a imaturida-

de do sensitivo ao vivenciar premonições de fatalidades; a ausência do autodomínio energético;  

a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desconforto e o malestar promo-

vido por assimilação de energias patológicas; a dificuldade de realizar as desassimilações energé-

ticas; a intoxicação por energias conscienciais doentias; as responsabilidades originadas pelo de-

senvolvimento do autoparapsiquismo; a utilização dos laboratórios conscienciológicos para supe-

rar o temor parapercepciológico; o exercício lúcido do autoparapsiquismo para fazer assistência 

promovendo a remissão da parapercepciofobia; a tenepes sendo a técnica mais adequada para  

o desenvolvimento do autoparapsiquismo interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico conscin doente–consciex doente; o sinergis-

mo psicossoma-subcérebro; o sinergismo ideia fixa–imaginação patológica; o sinergismo imatu-

ridade emocional–ignorância parapsíquica; o sinergismo amparador-sensitivo; o sinergismo in-

terassistencialidade-autoparapsiquismo; o sinergismo autoparapsiquismo-autocosmoética. 

Principiologia: o princípio da imortalidade da consciência; o princípio da autocrítica 

cosmoética. 

Codigologia: as cláusulas referente ao parapsiquismo no código pessoal de Cosmoética 

(CPC) balizando a interassistencialidade multidimensional. 

Teoriologia: a teoria do corpo objetivo. 

Tecnologia: as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; as técnicas projeti-

vas; a técnica da mobilização básica das energias (MBE); a técnica do estado vibracional;  

a técnica da clarividência facial; as técnicas de assim e desassim; as técnicas das 40 manobras 

energéticas. 

Voluntariologia: o voluntário da Associação Internacional de Parapsiquismo Interas-

sistencial (ASSIPI); os voluntários dos Cursos de Parapsiquismo da Conscienciologia; o volun-

tariado conscienciológico nas diversas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório cons-

cienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; 

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológi-

co das retrocognições; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório 

conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Extrafi-

sicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Desperticidade. 

Efeitologia: o efeito do medo dificultando o relaxamento íntimo necessário à interação 

com o amparador; os efeitos interpresidiários do uso do parapsiquismo na manipulação inter-

consciencial; os efeitos danosos das más intenções. 

Neossinapsologia: a ausência de paraneossinapses parapsíquicas; os autenfrentamentos 

qualificando as neossinapses parapercepciológicas. 

Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação errônea do conteúdo; o ci-

clo sensações somáticas–reações psicossomáticas–parapercepções distorcidas; o ciclo coinci-

dência–descoincidência holossomática patológica; o ciclo patológico de acidentes de percurso 

parapsíquicos; a eficiência no ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: o medo da clarividência; o medo da clariaudiência; o medo da telepatia; 

o medo da psicofonia; o medo da autoscopia; o medo da retrocognição; o medo da precognição;   

o medo da descoincidência holossomática. 

Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo-emocionalismo; o binômio ignorância pa-

raperceptiva–assédio interconsciencial; o binômio vítima intrafísica–algoz extrafísico; o binômio 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14720 

medo do parapsiquismo–ausência de assistência; o binômio assim–falta de desassim; o binômio 

autopesquisa-autoparapsiquismo. 

Interaciologia: a interação nosológica falta de discernimento–ausência de Cosmoética– 

–pusilanimidade paraperceptiva; a interação antiparapsiquismo-acriticidade; a interação para-

psiquismo-tanatofobia. 

Crescendologia: o crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo semipossessão–pos-

sessão interconsciencial. 

Trinomiologia: as consequências do trinômio crenças materialistas–dogmas religiosos– 

–pavor do autoparapsiquismo; o trinômio subcerebralidade–emocionalidade–horror às paraper-

cepções; o trinômio enfrentamento autoparapsíquico–lições multidimensionais–autocura holos-

somática. 

Polinomiologia: o polinômio egocentrismo-egoísmo-antifraternismo-fechadismo-neofo-

bismo-antiparapsiquismo. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / paroquialismo neofóbico;  

o antagonismo conscin intermissivista / conscin baratrosférica; o antagonismo parapsiquismo 

sadio / subcérebro abdominal; o antagonismo autenfrentamento / fuga; o antagonismo medo pes-

soal / autodiscernimento parafenomênico; o antagonismo fuga do autoparapsiquismo / convivên-

cia permanente com consciexes. 

Paradoxologia: o paradoxo do medo ser o maior impeditivo ao desenvolvimento do pa-

rapsiquismo quando este é a solução para vencer o medo da morte, pai e mãe de todos os medos; 

o paradoxo da evitação do medo reforçar o próprio medo; o paradoxo patológico do cientista 

eletronótico rejeitando as evidências parapsíquicas. 

Legislogia: o desconhecimento sobre as leis da parapercepção; a lei do maior esforço 

evolutivo aplicada à superação da parapsicofobia; as leis da Parafisiologia Humana. 

Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a conscienciofilia; a autopesquisofilia; a assis-

tenciofilia; a comunicofilia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: a parapsiquismofobia; a parapercepciofobia; a projeciofobia; a evoluciofo-

bia; a hadefobia; a pasmofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do medo; a síndrome da distorção da realidade. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a projecioteca; a retrocognoteca; a autopesquisoteca;  

a experimentoteca; a psicossomatoteca; a pensenoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Energossomatologia; a Ex-

perimentologia; a Retrocogniciologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Autodesassedio-

logia; a Interassistenciologia; a Autocosmoeticologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consciência baratrosférica; a conscin reurbanizada; a cons-

réu ressomada; a personalidade materialista; a conscin religiosa; a consciência autoculpada; a cons-

cin eletronótica; a conscin vítima de repressão parapsíquica; a conscin trancada; a pessoa emocio-

nal; a conscin imatura; a consciência insegura; a conscin alienada; a conscin vulgar; a isca huma-

na inconsciente; a conscin mal assistida. 

 

Masculinologia: o medroso; o inseguro; o pusilânime; o ansioso; o neófobo; o precon-

ceituoso; o casca grossa energético; o insensitivo; o trancadão; o autoperturbado; o assediado;  

o assediador intrafísico; o assediador extrafísico; os íncubos; o vampiro energético; o patrulheiro 

antiparapsiquismo; o guia cego; o apriorista; o jejuno parapsíquico; o tertuliano; o teletertuliano; 

o acoplamentista; o psiquiatra; o psicólogo; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o preceptor pa-

rapsíquico. 

 

Femininologia: a medrosa; a insegura; a pusilânime; a ansiosa; a neófoba; a preconcei-

tuosa; a casca grossa energética; a insensitiva; a trancadona; a autoperturbada; a assediada; a as-

sediadora intrafísica; a assediadora extrafísica; os súcubos; a vampira energética; a patrulheira 
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antiparapsiquismo; a guia cega; a apriorista; a jejuna parapsíquica; a tertuliana; a teletertuliana;  

a acoplamentista; a psiquiatra; a psicóloga; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a preceptora pa-

rapsíquica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo sapiens pathoperceptor; o Ho-

mo sapiens acriticus; o Homo sapiens electronoticus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo 

sapiens religiosus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens 

fanaticus; o Homo sapiens lucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimedo do autoparapsiquismo = o receio da interação energética com 

consciências ou ambientes; maximedo do autoparapsiquismo = o temor diante da parapercepção 

de consciexes. 

 

Culturologia: a cultura do medo; a cultura cinematográfica das histórias de terror;  

a ausência da cultura da paraperceptibilidade; o investimento na cultura do parapsiquismo inte-

rassistencial. 

 

Etiologia. De acordo com a Cosmoeticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

5 formas de uso incorreto ou anticosmoético do parapsiquismo, nesta ou em outra vida, possíveis 

causas do temor das parapercepções: 

1.  Assédio: vampirização energética e sexual. 

2.  Espionagem: particular; industrial; militar. 

3.  Gurulatria: fascinação de massas; mistificações; fraudes. 

4.  Malefícios: despachos; negociatas; assassinatos. 

5.  Poder: dominação; manipulação; ganhos financeiros pessoais. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

4 áreas e respectivas ações a serem realizadas pela conscin objetivando a autocura do medo do 

autoparapsiquismo: 

1.  Autopesquisa: aprofundar a autopesquisa parapsíquica utilizando os laboratórios cons-

cienciológicos assistenciais, multidimensionais. 

2.  Energia: praticar no mínimo 20 EVs diários; exercitar as 40 manobras energéticas;  

mapear sinaléticas energéticas pessoais. 

3.  Escrita: exercitar o mentalsoma e o autodiscernimento na produção de gescons tarís-

ticas e na escrita de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. 

4.  Interassistência: praticar a interassistência energética, parapsíquica; realizar tares 

conscienciológica através da docência; praticar a tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o medo do autoparapsiquismo, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

06.  Antítipo  extrafísico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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08.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

10.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

12.  Parapercepção  patológica:  Autoparapercepciologia;  Nosográfico. 

13.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Preço  da  autoparaperceptibilidade:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

 

A  ANTICOSMOÉTICA,  A  IGNORÂNCIA  E  OS  TRAUMAS  PA-
RAPSÍQUICOS  DEIXAM  MARCAS  PROFUNDAS  NA  HOLO-

MEMÓRIA  LEVANDO  AO  MEDO  DO  AUTOPARAPSIQUISMO,  
SENDO  IMPERATIVO  O  REERGUIMENTO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem medo irracional do autoparapsiquismo? 

Quais técnicas tem utilizado para a autossuperação? 

 
Bibliografia  Específica: 
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Mensário; Seção: Mundo Onírico; 1 enu.; 3 fotos; 3 ilus.; 2 refs.; São Paulo, SP; Janeiro, 1999; páginas 54 a 60. 

4.  Stesenberg, Leila; O Oráculo do Copo; Reportagem; Incrível; Revista; Mensário; Ano I; N. 5; 2 fotos; Rio 
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M E G A B R A N G Ê N C I A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megabrangência é a condição da presença vivificadora da consciência, 

na intimidade do Cosmos, empregando com inteligência o instrumento fundamental e insubstituí-

vel da energia imanente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo abrangência é de origem obs-

cura. Surgiu em 1981. 

Sinonimologia: 1.  Abrangência máxima. 2.  Apreensão máxima. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo abrangên-

cia: abrangedor; abrangedora; abrangente; abranger; abrangida; abrangido; abrangidura; 

abrangimento; abrangível; megabrangência. 

Neologia. As duas expressões compostas megabrangência intrafísica e megabrangência 

multidimensional são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Restringimento. 2.  Abrangência mínima. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; a abrangência máxima das au-

topensenizações cosmoéticas; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os maxipensenes; a maxipenseni-

dade; os megapensenes; a megapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropense-

nes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a megabrangência; a abrangência evolutiva, máxima, pessoal, das atividades; 

a capacidade de abranger por meio da convivialidade; a qualidade da abrangência da presença da 

consciência no Cosmos; a esfera de ação da personalidade humana; as ações pessoais; o exercício 

da profissão; o papel do cidadão ou cidadã na Socin, ainda patológica; a explicitação inescondível 

dos interesses básicos da pessoa; a relevância comunicativa da abrangência dos dicionários 

cerebrais pessoais; a condição do atacadismo consciencial específico da conscin; a Holofilosofia; 

o alcance da megavisão da conscin; o âmbito de influência da pessoa; a área de atuação pessoal;  

a abrangência da própria liderança; o universo da interassistencialidade pessoal; o nível pessoal 

da aglutinação interpessoal cosmoética; o nível pessoal na Escala Evolutiva das Consciências;  

a qualidade do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o parafenômeno da cosmoconsciência; o perímetro energético  

e parapsíquico da energosfera pessoal e da força presencial; a condição da multidimensionalidade 

específica da conscin; a paraprocedência pessoal; o patamar da prática da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo megamemória-megalucidez. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria do paracérebro da conscin. 

Tecnologia: a técnica da evolução consciente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito da maturação holossomática. 

Ciclologia: o ciclo existencial polinômico talento-competência-genialidade-sabedoria. 

Enumerologia: a abrangência dos autoposicionamentos; a abrangência das prioridades 

evolutivas pessoais; a abrangência dos autesforços evolutivos; a abrangência da assistencialidade 

pessoal; a abrangência dos efeitos da autoproéxis; a abrangência da autodivulgação exemplifica-

tiva das verpons; a abrangência do autoparapsiquismo teático. 

Binomiologia: a vivência do binômio coexistencial admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação ocupação pessoal–alegria de viver. 

Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio da evolução tenepes-ofiex-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo holanálise / holossíntese. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalso-

matoteca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Holopensenologia; a Holopercucienciologia; 

a Holossomatologia; a Cosmovisiologia; a Maximologia; a Megaenfocologia; a Megapriorologia;  

a Maximorexologia; a Maxiproexologia;  a Holomnemônica; a Holobiografologia; a Holocarmo-

logia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin atacadista existencial; a conscin cosmovisiológica; a conscin enciclopedista. 

 

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

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; 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 autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sa-

piens autocohaerens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens paradireitologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megabrangência intrafísica = a da pessoa somente preocupada com a so-

brevivência humana material; megabrangência multidimensional = a da pessoa já interessada tea-

ticamente na multidimensionalidade consciencial, interassistencial, evolutiva. 

 

Culturologia: a cultura da Multiculturologia; a cultura da Holoculturologia. 

 

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 megabrangência, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

02.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

04.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

05.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

06.  Maximoréxis:  Maximorexologia;  Homeostático. 

07.  Megaprioridade:  Megapriorologia;  Homeostático. 

08.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

09.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

10.  Parantecedência:  Holobiografologia;  Neutro. 

11.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

 

A  UNIÃO  DA  HOLOMATUROLOGIA,  DA  COSMOVISIOLO-
GIA  E  DA  MEGAPRIOROLOGIA  EXPANDE  A  QUALIFICA-

ÇÃO  DAS  ABRANGÊNCIAS  PENSÊNICAS  DA  CONSCIN  

LÚCIDA  INTERESSADA  NA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica a megabrangência prática, com a união 

teática da Holomaturologia, da Cosmovisiologia e da Megapriorologia, na vida dia a dia? Desde 

quando? 
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M E G A C A L I B R A G E M    I N T R A C O N S C I E N C I A L  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megacalibragem intraconsciencial é o ajustamento cosmoético máximo, 

parafisiológico e evolutivo do ponteiro da bússola consciencial realizada pela conscin lúcida  

a partir das autopesquisas retrocognitivas eficazes e exitosas da autosserialidade existencial ao to-

mar conhecimento de múltiplas personalidades pessoais prévias (cosmovisão autosseriexológica). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.  

O vocábulo calibragem deriva do idioma Francês, calibre, “calibre; diâmetro interior do cano das 

armas de fogo”, derivado do Árabe, qâlib, “f rma; molde; f rma de calçado”. Surgiu em 1683.  

O prefixo intra procede do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”.  

A palavra consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma 

coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”, e esta do verbo cons-

cire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Megacalibração intraconsciencial; megacalibragem autopesquisís-

tica. 02.  Omnicalibragem intraconsciencial. 03.  Pancalibragem intraconsciencial. 04.  Megapru-

mação consciencial. 05.  Meganorteamento evolutivo. 06.  Megacolimação existencial. 07.  Me-

gajuste autocosmoético. 08.  Megautoconscienciometria. 09.  Megautoconsciencioterapia. 10.  Me-

gaconscienciocentragem. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo calibragem: 

autocalibragem; calibração; calibrada; calibradeira; calibrado; calibrador; calibradora; cali-

bramento; calibrante; calibrar; calibrável; calibre; calibrina; calibrosa; calibroso; descalibra-

da; descalibrado; heterocalibragem; megacalibragem; minicalibragem; omnicalibragem; panca-

libragem; subcalibragem; supercalibrada; supercalibrado; supercalibragem. 

Neologia. As 4 expressões compostas megacalibragem intraconsciencial, megacalibra-

gem intraconsciencial inicial, megacalibragem intraconsciencial intermediária e megacalibra-

gem intraconsciencial avançada são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 01.  Minicalibragem intraconsciencial. 02.  Autodesviacionismo; des-

norteamento consciencial. 03.  Megaignorância autopesquisística. 04.  Megaembotamento pes-

soal. 05.  Centragem intrafísica. 06.  Robotização existencial. 07.  Obnubilação evolutiva.  

08.  Autismo. 09.  Autoimagem idealizada. 10.  Síndrome da dispersão. 

Estrangeirismologia: o punctum saliens pessoal; o Retrocognitarium; o Autocognita-

rium; o breakthrough holomnemônico; o flashback intermissivo; o zoom mnemônico; o back-

ground consciencial; o megacurriculum holobiográfico; a noção mais exata do próprio timeline 

multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à maturidade da Holomnemossomatologia pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megacali-

bragem intraconsciencial: maxiautossíntese. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da Autorrevezamentologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os megapensenes; a megapenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; 

a neopensenidade; o holopensene pessoal da autevolutividade lúcida cosmoética. 
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Fatologia: a megacalibragem intraconsciencial; o ápice da autolucidez megafocal; 

a omnivisão de conjunto pessoal; a noção menos imperfeita da autorrealidade; a autocorreção do 

curso evolutivo pessoal; o fio de prumo consciencial; a recaptura das referências pessoais reais; os 

egos precedentes autoconscientes; a pós-graduação da inteligência evolutiva; a heráldica evo-

lutiva; o autobrasonário cosmoético; a qualificação das autoconvicções; a consolidação da auto-

confiança; o ato de empertigar-se perante a evolução; o autendireitamento; o soerguimento pes-

soal; o aperfeiçoamento constante do materpensene pessoal; o entrosamento teático do automega-

trafor com o materpensene pessoal; a composição dos próprios trafais; a eliminação da autoima-

gem distorcida; o caminho do compléxis; o bom rendimento no conscienciograma; o autopreen-

chimento do gráfico conscienciométrico 360º; a autoconsciencioterapia funcional; o discernimen-

to aciculado orientado para o Norte evolutivo. 

 

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

vígil predispondo às autorretrocognições; o fenômeno da cosmoconsciência; a identificação do 

trio ínsito pessoal; a maxirrecuperação de cons magnos; as retropersonalidades consecutivas;  

a autoliderança parapsíquica; a autoprospecção retrosseriexológica; as pesquisas da Teleobiotipo-

logia pessoal; as pesquisas das fôrmas holopensênicas pretéritas; a força presencial reforçada pela 

autolucidez quanto à própria paragenética; o aplomb holossomático cosmoético; a visão panorâ-

mica multisseriexológica; a neovida enquanto oportunidade de recompor retroerros; o tempera-

mento enquanto fio de Ariadne da autosseriéxis; as retrocognições patrocinadas pelos amparado-

res de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bússola consciencial–modelo evolutivo; o sinergismo 

autocognitivo autoconceito-autestima-autoimagem; o sinergismo retroego–ego intermissivo–ego 

atual; o sinergismo cognição intermissiva–cognição intrafísica; o sinergismo ponteiro do reló-

gio–ponteiro da bússola; o sinergismo evitável ressoma-amnésia; o sinergismo erudição-para-

percepção. 

Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da autocrítica 

cosmoética; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da evolução permanente; 

o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da conservação autocognitiva multis-

seriexológica; o princípio da causa e efeito; o princípio da descrença aplicado às autopesquisas 

retrocognitivas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) evoluindo multimilenarmente. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da seriéxis; a teoria da es-

piral evolutiva; a teoria dos Cursos Intermissivos (CI); a teoria da interdependência evolutiva;  

a teoria evolutiva da Escala de Consciência Contínua; a teoria da evolutividade continuada. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia otimizando a calibragem da bússola intracons-

ciencial; a técnica da ortopensenidade extrema; a técnica do cotejo bisseriexológico; a fórmula 

técnica da autopesquisa da seriéxis: 10 autorretrocognições sadias = 1 vida prévia comprovada; 

o sinergismo técnica do detalhismo–técnica da exaustividade estreme extrema; a paratécnica da 

ofiex. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico predispondo à calibragem constante 

da bússola consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório radical da Heurística (Serenarium); os laboratórios de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium-Holociclo-Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercep-
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ciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio In-

visível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito halo das autorretrocognições no grupocarma; a imperturbabilidade 

enquanto efeito sadio da megacalibragem intraconsciencial; os efeitos da autosseriexialidade;  

o efeito dominó das auto-heranças evolutivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo reconhecimento harmônico das 

autopersonalidades pretéritas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) autoconsciente; o ciclo evolutivo re-

trobiografia-parabiografia-neobiografia-paraneobiografia. 

Enumerologia: o ponteiro consciencial supercalibrado; o ponteiro consciencial super-

ajustado; o ponteiro consciencial superaprumado; o ponteiro consciencial supernorteado; o pon-

teiro consciencial supercolimado; o ponteiro consciencial superfocado; o ponteiro consciencial 

superponderado. 

Binomiologia: o binômio autocognição-autevolução; o binômio ponteiro-norte; o binô-

mio memória-autodiscernimento; o binômio cosmovisão-cosmoconsciência; o binômio Cronêmi-

ca-Proxêmica; o binômio coincidências-confirmações; o binômio retrocognição-megacognição; 

o binômio autodeterminação-autocosmoética. 

Interaciologia: a interação autopesquisa-interassistencialidade; a interação autocogni-

ção-amparabilidade; a interação cérebro-paracérebro; a interação autexposição sincera–hetera-

juda providencial; a interação nosológica bloqueio mnemônico–bloqueio cortical; a interação 

estilo pessoal–retroindícios; a interação taquipsiquismo–instantaneidade consciencial; a intera-

ção autancestralidade–megacalibragem intraconsciencial; a interação GPS seriexológico–auto-

prospectiva. 

Crescendologia: o crescendo flash retrognitivo–cena retrocognitiva–episódio retrocog-

nitivo–enredo retrocognitivo–filme retrocognitivo; o crescendo memória intrafísica–memória 

quádrupla–holomemória; o crescendo euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo; o crescendo 

monovisão-cosmovisão; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–certe-

zas relativas; o crescendo autoidentificação seriexológica–heteroidentificação seriexológica. 

Trinomiologia: o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Paragenética; o trinô-

mio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio da percuciência concentração mental–

–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinô-

mio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio introversão-normoversão-extroversão; o trinômio 

sentidos somáticos–autoparapercepções–atributos mentais. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o empenho na eliminação do polinômio distorções perceptivas–distorções cognitivas–distor-

ções paraperceptivas–distorções mnemônicas; o polinômio frontochacra-coronochacra-paracé-

rebro-mentalsoma; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico- 

-poliglótico; o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar; o polinômio au-

todistorções-autoilusões-autenganos-autoficções; o polinômio multifocal atenção dividida–pan-

grafia–cosmovisão–cosmoconsciência. 

Antagonismologia: o antagonismo hipomnésia / hipermnésia; o antagonismo memórias 

sadias / falsas memórias; o antagonismo porão consciencial / maturidade consciencial; o anta-

gonismo bússola calibrada / bússola viciada; o antagonismo autoimagem real–autoimagem idea-

lizada; o antagonismo megacalibragem intraconsciencial / cacoete holobiográfico; o antagonis-

mo megacalibragem intraconsciencial / expressão dos nódulos holomnemônicos; o antagonismo 

memória / desmemória; o antagonismo autorretrocognição / lixo mnemônico. 

Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos; o paradoxo de o autoparapsiquismo retrocognitivo gerar neossinapses;  

o paradoxo das múltiplas identidades integradas de modo sadio, coeso e coerente na intracons-

ciencialidade mantendo a identidade consciencial. 

Politicologia: a conscienciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia; a meritocra-

cia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia. 
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Legislogia: a lei do retorno; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço aplicada às 

autopesquisas retrocognitivas. 

Filiologia: a evoluciofilia; a decidofilia; a autocriticofilia; a cognofilia; a assistenciofilia; 

a logicofilia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a gnosiofobia. 

Sindromologia: a síndrome das falsas memórias; a profilaxia da síndrome da dispersão. 

Maniologia: a evitação da nostomania. 

Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado. 

Holotecologia: a consciencioteca; a parafenomenoteca; a seriexoteca; a parapsicoteca;  

a autopesquisoteca; a biblioteca; a grafoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Intraconscienciologia; a Autosseriexologia; 

a Autoparageneticologia; a Autorretrocogniciologia; a Autorrevezamentologia; a Atacadismolo-

gia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Autocosmoeticologia; a Ofiexologia; a Ho-

lomemoriologia; a Holobiografologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador-ator;  

o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor 

consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Se-

renão. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-atriz;  

a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora 

consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Se-

renona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Ho-

mo sapiens experiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens intermissivista; o Ho-

mo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megacalibragem intraconsciencial inicial = a resultante de autorretro-

cognição com identificação de, pelo menos, determinada vida humana prévia e do período inter-

missivo subsequente por parte do(a) tenepessista; megacalibragem intraconsciencial intermediá-

ria = a resultante de autorretrocognições com identificação de dezenas de vidas humanas prévias 

e respectivas intermissões por parte do ser desperto; megacalibragem intraconsciencial avançada 

= a resultante de autorretrocognições com identificação de milhares de vidas humanas prévias  

e respectivas intermissões por parte do Serenão. 

 

Culturologia: a neocultura evoluída da autopensenização consciente. 

 

Retrocogniciologia. Considerando a Parafenomenologia, o fenômeno da autorretrocog-

nição pode se insinuar de diferentes modos para a conscin lúcida motivada em melhorar o saldo 

da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) a partir da aprumação constante da própria bússola cosmoética. 

Eis, em ordem funcional crescente, listagem de 10 parafenômenos, mantendo conotações retro-

cognitivas evidentes, possibilitando visão de conjunto acerca da própria realidade íntima: 
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01.  Intuição autorretrocognitiva: a ideia clara e instantânea sobre o próprio passado, 

por exemplo, durante as práticas da técnica de 5 horas de autorreflexão. 

02.  Impressão autorretrocognitiva: a sensação holossomática de familiaridade com 

determinado contexto pretérito, por exemplo, durante determinada viagem abroad. 

03.  Inspiração autorretrocognitiva: a neoinformação telepática do(a) amparador(a) so-

bre possível retrovida, por exemplo, durante as práticas da tenepes. 

04.  Dejaísmo autorretrocognitivo: a retrovivência marcante aflorada, hoje, de modo 

específico, por exemplo, na percepção íntima do já amado, do já encontrado, do já experimen-

tado, do já lido, do já ouvido, do já pensado, do já sentido, do já vivido, do já visitado e do já 

visto gerando a sensação de estar repetindo ou reconhecendo elementos particulares ou mesmo  

a totalidade de determinada vida passada (dejaísmo seriexológico), por exemplo, ao pesquisar 

profundamente determinada obra biográfica durante o Programa de Aceleração da Erudição 

(PAE), oferecido pela REAPRENDENTIA. 

05.  Psicometria autorretrocognitiva: a auscultação das energias gravitantes de deter-

minado objeto desencadeando autorretrolembranças, por exemplo, no contato com livro escrito 

pela própria conscin na última vida durante as pesquisas na Holoteca. 

06.  Clarividência autorretrocognitiva: a clarividência facial, extrafísica ou viajora 

constituída de componentes informativos sobre o próprio passado, por exemplo, durante o curso 

Acoplamentarium. 

07.  Projeção autorretrocognitiva: a experiência fora do corpo amparada marcada pelo 

acesso direto à holomemória, desencadeando a atualização do banco de dados cerebral (Arquivís-

tica Holobiográfica), por exemplo, durante as autexperimentações no laboratório consciencioló-

gico das retrocognições. 

08.  Pangrafia autorretrocognitiva: o conjunto de fenômenos transcendentes simultâ-

neos tendo como mensagem básica a revelação das raízes de manifestação pessoal e grupal, por 

exemplo, durante a interassistência extrafísica realizada nas sessões da ofiex. 

09.  Sincronicidade autorretrocognitiva: a interatividade grupal coincidindo vida após 

vida, provocando fenômenos de reconhecimento de padrões comportamentais e interpessoais, por 

exemplo, durante a convivialidade cotidiana do voluntariado na Instituição Conscienciocêntrica 

(IC). 

10.  Cosmoconsciência autorretrocognitiva: a soltura mentalsomática gerando a ex-

pansão da consciência e possibilitando autorrecuperação máxima de cons magnos, por exemplo, 

durante a experimentação do parafenômeno da cosmoconsciência. 

 

Resultados. Mediante a Autosseriexologia, a confirmação de retroidentidades pessoais, 

após pesquisa detalhada e exaustiva, gera pelo menos 16 consequências positivas ao experimen-

tador parapercepciólogo, homem ou mulher, explicitadas por meio das especialidades da Cons-

cienciologia, aqui expostas na ordem lógica: 

01.  Autocoerenciologia: a manifestação pessoal, holossomática e multidimensional, 

mais coerente ao próprio nível evolutivo eliminando as extravagâncias, os caprichos, os supér-

fluos, os superficiais, os exageros, os excessos e os excedentes ectópicos. 

02.  Autocogniciologia: a ampliação do nível de autocognição quanto ao saldo da Ficha 

Evolutiva Pessoal a partir do cotejo acertos / erros evolutivos. 

03.  Autoconvergenciologia: a sobreposição positiva dos efeitos da manifestação do me-

gatrafor pessoal coadunado sinergicamente com o automaterpensene. 

04.  Autocosmoeticologia: a cosmovisão seriexológica conduzindo inevitavelmente a as-

sunção de nível maior de cosmoeticidade qualificando de modo mais perene o código pessoal de 

Cosmoética na prática. 

05.  Autocronologia: o aproveitamento mais racional e útil do próprio tempo intrafísico 

colimando os ponteiros do relógio e da bússola pessoais. 

06.  Autodespertologia: a aproximação mais notória da condição da autodesassedialida-

de (autoincorruptibilidade) reconhecendo os próprios limites cosmoéticos (autolocalização evolu-

tiva). 
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07.  Autevoluciologia: a identificação mais pormenorizada de retroidentidades do gru-

pocarma mais próximo (heteropersonalidade consecutiva) qualificando o nível da interassistencia-

lidade pessoal. 

08.  Autointermissiologia: a lembrança mais estável das vivências da última paraproce-

dência permitindo o acesso à própria identidade extra (trio ínsito). 

09.  Automaterpensenologia: o conhecimento da raiz do materpensene atual, seriexo-

lógico, síntese da autoconsciencialidade adquirida. 

10.  Automegafocologia: o banimento definitivo da síndrome da dispersão consciencial 

ao admitir e assumir a retrossenha pessoal. 

11.  Autoparacerebrologia: a percepção mais contumaz das manifestações parapercep-

tivas relacionadas ao irrompimento do próprio paracérebro qualificando a autoinventividade inte-

rassistencial (verponogenia). 

12.  Autoparageneticologia: o desvelo maior da própria paragenética propiciando pes-

quisas objetivas quanto à macrossomaticidade pessoal. 

13.  Autoproexologia: a consecução mais profícua da autoproéxis, objetivando o binô-

mio compléxis-maximoréxis, a partir da admissão teática da interação dos recebimentos evoluti-

vos (aportes multiexistenciais). 

14.  Autorrealismologia: a noção mais exata da própria realidade consciencial, sem fan-

tasias, ilusões ou mitificações quanto ao próprio passado, consequente à ampliação da Autocos-

movisiologia Multisseriexológica. 

15.  Automaturologia: o alargamento do senso de responsabilidade pessoal quanto aos 

paradeveres intermissivos. 

16.  Autossuficienciologia: o desdobramento maior do nível de autossuficiência a partir 

do incremento prolífico do binômio autoestima-autoconfiança. 

 

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 megacalibragem intraconsciencial, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

03.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

04.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

06.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Nódulo  holomnemônico:  Holomnemossomatologia;  Neutro. 

11.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

15.  Trio  ínsito:  Autorretrocogniciologia;  Homeostático. 
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A  MEGACALIBRAGEM  INTRACONSCIENCIAL  É  CONQUISTA  

A  SER  ALMEJADA  POR  TODA  CONSCIN  AUTOMOTIVADA   
PELAS  PESQUISAS  TEÁTICAS  DA  PARAGENETICOLOGIA,  
DA  HOLOBIOGRAFOLOGIA  E  DA  MNEMOSSOMATOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já possui algum nível de cosmovisão autosserie-

xológica? Qual percentual de megacalibragem intraconsciencial alcançado? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-

mos; 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 257 a 260. 

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 139 a 141. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 206, 334, 377, 399, 468, 492, 508, 616 e 759. 

 

P. F. 
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M E G A C H O Q U E    C O N S C I E N C I A L    R E G R E S S I V O  
( A U T O S S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megachoque consciencial regressivo é a hipótese de tentativa para expli-

car a complexa tarefa interassistencial dos Serenões, assessorados por evoluciólogos, da promo-

ção da transmigração extrafísica, interplanetária, da consciex transmigrável deste planeta, ou do 

grupo de consciexes parapatologicamente afins, deportadas, desterradas ou exiladas, em definiti-

vo, para outro planeta evolutivamente inferior à Terra. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega procede do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. O termo choque deriva do idioma Francês, choc, “abalo; encontro violento de algum objeto 

com outro; combate”, e este dos idiomas Neerland s e Alemão, schokken, e do idioma Inglês, 

shock, “sacudir fortemente; ofender; bater”. Surgiu no Século XVI. A palavra consciência vem do 

idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consci ncia; senso  ntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no 

Século XIII. O vocábulo regresso provém do mesmo idioma Latim, regressus, “retorno; volta”. 

Surgiu no Século XVI. O termo regressivo apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Transmigração extrafísica reciclante. 2.  Transmigração extrafísica 

regressiva. 3.  Paratransmigração consciencial. 4.  Transmigracionismo extrafísico. 5.  Regressis-

mo egocármico. 

Neologia. As 3 expressões compostas megachoque consciencial regressivo, megachoque 

consciencial regressivo individual e megachoque consciencial regressivo grupal são neologismos 

técnicos da Autosseriexologia. 

Antonimologia: 1.  Choque consciencial ressomático. 2.  Choque consciencial dessomá-

tico. 3.  Transmigração evolutiva a maior. 4.  União holocármica. 5.  Visitologia interplanetária. 

6.  Cosmoconsciência. 

Estrangeirismologia: as recepções e as despedidas (bota-foras, farewells) extrafísicas;  

o downgrade evolutivo; o huge gap grupocármico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paratrans-

migração: recéxis máxima. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a ausência da fôrma holopensênica; os zoopensenes; a zoopensenidade; 

os patopensenes; a patopensenidade; a mudança drástica do holopensene evolutivo; a quebra 

brusca da retropensenidade fossilizada; a desconexão cabal com as retrofôrmas holopensênicas 

corruptoras. 

 

Fatologia: o tema do megachoque consciencial regressivo está sendo abordado aqui, ra-

cionalmente, como mera hipótese de tentativa a partir do fato de constituir alta cogitação, não ma-

teológica, dos Serenões, e tratado por pré-serenão, sujeito, portanto, às intempéries, chuvas e tem-

pestades da própria evolução das autocognições de ponta; as inadaptações convivenciais das 

consciências; a dificuldade de entendimento dos anos-luz dos confins do Cosmos Físico; a amora-

lidade; a anticosmoeticidade; a subcerebralidade; o irracionalismo; o vegetalismo; a amência 

consciencial; as insensatezes; as melexes; o desajustamento das contas grupocármicas; a desacele-

ração da História Pessoal; os choques conscienciais; o megachoque proxêmico; o megachoque 

cronêmico; a extrapauta evolutiva; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) carregada; o megachoque 
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consciencial regressivo poderia inspirar os governos humanos a promoverem mais intensamente 

os planejamentos familiares a fim de combater a fome mundial; a transferência súbita de domicí-

lio planetário. 

 

Parafatologia: o megachoque consciencial regressivo; os parafatos das transmigrações 

extrafísicas de consciexes enfermas; os esforços para transmitir as condições terrestres passando 

da predominância de mega-hospital para a predominância de megaescola; a Terra transformada 

definitivamente em educandário evolutivo; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a reurbéxis; a reurbex; a transmigrex; a compulsoriedade da transmigração extrafísica 

interplanetária; a transmigração extrafísica como ação de megadesassédio extrafísico; a correção 

do maxidesviacionismo; a condição do elo evolutivo perdido para os terráqueos; o fato evoluído 

de, nos megachoques conscienciais regressivos, as transmigrações interplanetárias serem executa-

das por heterencapsulamentos e volitações grupais liderados por Serenões; o megachoque cons-

ciencial regressivo equivale à cirurgia da consciência a fim de extrai-la naturalmente da estagna-

ção evolutiva; a oportunidade de reciclagem da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo homeostático autossacrifício interassistencial–extrapo-

lacionismo parapsíquico; o sinergismo parapatológico autovampirismo interconsciencial–mega-

choque consciencial regressivo. 

Principiologia: o princípio da descrença; os princípios da Paradireitologia. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da Moral Cós-

mica embasando o translado consciencial compulsório interplanetário. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do megachoque consciencial 

regressivo; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a Paratecnologia das transmigrações extraterrestres extrafísicas; a técnica 

interassistencial extrema para a reabilitação consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade;  

o laboratório reeducativo da vida intrafísica cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito extremo da ausência de autocrítica cronicificada; o efeito da vio-

lação voluntária sucessiva dos paradeveres. 

Ciclologia: a repetência evolutiva no ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a maxirreprovação holobiográfica; a maxissucumbência autoimposta;  

o maxidesligamento paraprocedencial; a maxidefasagem grupocármica; o maxirrestringimento 

consciencial; a maxi-hipomnésia holomnemônica; a maxirregressão autevolutiva. 

Binomiologia: o binômio Genética-Paragenética; o binômio cérebro reduzido–paracé-

rebro ocioso; o binômio dessoma intraterrestre (Intrafisicologia)–transmigração extraterrestre 

(Extrafisicologia); o binômio reurbéxis-transmigrex. 

Crescendologia: o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o crescendo saída 

voluntária para o acostamento–troca involuntária da estrada evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio gregarismo-individualismo-universalismo; o trinômio reur-

banização-reeducação-ressocialização; o trinômio da sinistrose calamidade intraterrestre (terre-

moto, tsunami, vulcanismo)–calamidade extraterrestre (colisão de astros, meteoritos)–calamida-

de intraconsciencial (megachoque consciencial, regressivo, grupal); o trinômio egoísmo-orgulho- 

-teimosia. 

Antagonismologia: o antagonismo carga da convivialidade / consciex transmigrável;  

o antagonismo inseparabilidade grupocármica / separabilidade grupocármica; o antagonismo 

rebaixamento / avanço nas escolas planetárias; o antagonismo Serenão / consréu transmigrada; 

o antagonismo pré-serenão vulgar / formiga; o antagonismo vida somática lúcida / vida íntima 

insuicidável; o antagonismo elencológico consréu ressomável / consréu transmigrável. 
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Paradoxologia: o paradoxo extremista da excogitação das conscins lúcidas do assunto 

das transmigrações extraterrestres das consréus extrafísicas. 

Politicologia: a evoluciocracia. 

Legislogia: o desgarramento do contingente do grupo evolutivo no âmbito da lei da inse-

parabilidade grupocármica; a lei do determinismo evolutivo; a lei da ação e reação da Interpri-

siologia regendo a transmigração interplanetária grupal. 

Filiologia: a belicosofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a assistenciofobia; a neofobia. 

Holotecologia: a hiperespaçoteca; a ressomatoteca; a biografoteca; a historioteca; a so-

cioteca. 

Interdisciplinologia: a Autosseriexologia; a Paratransmigraciologia; a Parextraterres-

triologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Autevoluciologia; a Parassociologia; a Sociexo-

logia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Parageografologia; a Parassis-

tenciologia; a Ressomatologia; a Parafatuística; a Holobiografologia; a Para-Historiologia;  

a Neogenética; a Paradireitologia; a Pararrecexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a consréu transmigrável; a consciex transferida; a cons-

ciex entrante. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o transmigrando. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a transmigranda. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscius; o Homo bellicosus transmigrabilis; o Homo 

sapiens transmigratus; o Homo sapiens cro magnon; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; a conscientia 

transmigrans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megachoque consciencial regressivo individual = o egocármico, atuante 

sobre os paraatores unitários parapatológicos; megachoque consciencial regressivo grupal 

= o grupocármico, atuante sobre líderes e liderados parapatológicos de igual modo, em conjunto. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Inteligência Evolutiva. 

 

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 megachoque consciencial regressivo, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 
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08.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

10.  Defasagem  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

12.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

13.  Imiscigenação:  Parassociologia;  Nosográfico. 

14.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Transmigraciologia  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

O  MEGACHOQUE  CONSCIENCIAL  REGRESSIVO  SE  INSE-
RE  ENTRE  AS  MEGAMOVIMENTAÇÕES  INTERPLANETÁRIAS  

DAS  CONSCIÊNCIAS,  PARAFATO  DE  TODO  PLANETA  HA-
BITADO  EM  CERTO  NÍVEL  DE  RECICLAGEM  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, racionalmente, os fundamentos 

desta hipótese de tentativa para explicação do megachoque consciencial regressivo? Você conce-

be melhor hipótese para explicitar a megassistência às consciexes enfermas? 
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M E G A C O M P L É X I S  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megacompléxis é a obtenção consecutiva de 3 conquistas fundamentais – 

a oficina extrafísica pessoal, a condição da autodesperticidade e o completismo existencial proe-

xológico –, na mesma vida intrafísica, pela conscin capaz de estabelecer o megafoco das priorida-

des cosmoéticas, interassistenciais, em todo momento evolutivo com êxito. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria, mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo completo deriva do idioma Latim, 

completus, “acabado; terminado; completo; aquilo não faltando parte”. Surgiu no Século XVI.  

O vocábulo existencial procede do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu 

em 1898. 

Sinonimologia: 1.  Maxicompléxis. 2.  Condição da triconquista evolutiva. 

Neologia. O vocábulo megacompléxis e as duas expressões compostas megacompléxis 

normal e megacompléxis avançado são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 01.  Compléxis. 02.  Ofiex pessoal. 03.  Autodesperticidade. 04.  Anti-

compléxis; incompléxis. 05.  Pré-compléxis. 06.  Pós-compléxis. 07.  Multicompléxis. 08.  Mini-

proéxis. 09.  Extraproéxis. 10.  Reproéxis. 

Estrangeirismologia: o Proexarium; o Evolutionarium; a dinamização do curriculum 

vitae; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às prioridades autoproexológicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproexidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os me-

gapensenes; a megapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o megacompléxis; a vida humana pessoal organizada; o desafio evolutivo 

oportuno da consciência para consigo mesma; o autodinamismo evolutivo; a atenção à Ficha Evo-

lutiva Pessoal (FEP); o proexograma pessoal; o Manual da Proéxis; a assistência da Associação 

Internacional da Programação Existencial (APEX); a Cognópolis; a Paraetologia; a Exitologia. 

 

Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo interassistencial; as práticas da tenepes; a busca da 

ofiex; o alcance da autodesperticidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-autoproéxis. 

Principiologia: o princípio da autorganização evolutiva. 

Codigologia: o código de prioridades pessoais; o código pessoal de conduta proexogê-

nica. 

Teoriologia: a teoria da Evoluciologia; a teoria do completismo existencial da tares. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade sadia. 

Voluntariologia: a conscin ao mesmo tempo voluntária e paravoluntária cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito da perseverança interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo da produtividade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo- 

-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis. 

Enumerologia: o coroamento da obra; o ato de pôr o remate; a conjunção conclusiva;  

a acabativa real; o epílogo mais amplo; o empreendimento pronto; a solução final. 

Binomiologia: o binômio compléxis-euforex. 

Interaciologia: a interação autolucidez–aceleração evolutiva; a interação proéxis-com-

pléxis. 

Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex-autodesperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio ofiex-desperticidade-compléxis; o trinômio automotivação- 

-trabalho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo competição evolutiva, sadia, consigo mesmo / com-

petição evolutiva, doentia, com outra consciência. 

Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da proéxis; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a proexofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a prioroteca; a recexoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a ofiexoteca;  

a despertoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Autodiscernimentologia; a Intrafisicologia;  

a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Ofiexologia; a Despertologia; a Orto-

pensenologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin metódica; a pessoa organizada; 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 megacomplexor; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens pro-

gressivus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens comple-

tista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megacompléxis normal = o da conscin alcançando a oficina extrafísica 

pessoal, a condição da autodesperticidade e o completismo existencial na idade física madura; 

megacompléxis avançado = o da conscin alcançando a oficina extrafísica pessoal, a condição da 

autodesperticidade e o completismo existencial antes dos 36 anos de idade física, ainda no perío-

do da preparação proexológica. 

 

Culturologia: a cultura da Ofiexologia; a cultura da Despertologia; a cultura da Auto-

proexologia. 

 

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 megacompléxis, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Pós-compléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

10.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

A  OBTENÇÃO  DO  MEGACOMPLÉXIS  É  CONQUISTA  

MAIOR,  AMBICIOSA,  CONTUDO,  EXEQUÍVEL,  PARA 
A  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER,  INTERMISSI-
VISTA, COGNOPOLITA,  ORGANIZADA  E  PRIORIZADORA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vislumbra alguma possibilidade de obter o me-

gacompléxis nesta vida humana? Com qual idade física? 
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M E G A C O N D I Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( E G O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megacondição evolutiva é o megatrafor pessoal específico, estado indis-

cutível de excelência máxima, homeostática, cosmoética, buscado com afinco pela conscin quan-

do lúcida, homem ou mulher, segundo as indicações mais avançadas das pautas de pesquisas intra 

e extrafísicas da Conscienciologia, no Século XXI (Ano-base: 2010), no planeta Terra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo condição deriva do idioma Latim, 

conditio, “f rmula de entendimento entre duas pessoas, condição fixada reciprocamente; arranjo; 

pacto; convenção, especialmente de casamento; situação”, e por extensão, “partido; situação re-

sultante de algum pacto”, e este de condicere, “fixar acordo; convencionar; pedir; exigir; reclamar 

em ju zo”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, 

de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, 

“rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século 

XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Resumo teático da Conscienciologia. 2.  Megadesafio da Evolucio-

logia. 

Neologia. As 4 expressões compostas megacondição evolutiva, megacondição evolutiva 

mínima, megacondição evolutiva mediana e megacondição evolutiva máxima são neologismos 

técnicos da Egologia. 

Antonimologia: 1.  Condição regressiva. 2.  Condição antievolutiva. 

Estrangeirismologia: a potencialização dos upgrades evolutivos; o momentum maxi-

mum evolutivo ímpar; o plus faltante; a melhoria singular da performance; o Evolutionarium;  

o Recexarium; o mapeamento do caminho para o breakthrough autevolutivo prioritário. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Evoluciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; 

os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene pró-saúde holossomática; 

o holopensene pró-ortopensenização. 

 

Fatologia: a megacondição evolutiva; a condição conscienciológica; a conquista factível 

das condições evolutivas; os esforços pessoais; a autoconquista íntima, definida e consolidada; as 

condições prioritárias decisivas; a passagem da conscin da condição de assistida à condição de as-

sistente (epicon); as conquistas intraconscienciais; a condição humana, teática, pessoal, ideal, de 

quem já entende e aplica a inteligência evolutiva (IE); o condicionamento evolutivo, pessoal, 

sadio; a postura de condicionar as prioridades evolutivas; as aquisições avançadas para o microu-

niverso consciencial; a infraestrutura interassistencial disponível na Cognópolis; o intercâmbio de 

experiências na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o neopatamar 

libertário; o triunfo pessoal marcante. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autoinstrumentalização para o descortino dos bastidores extrafísi-
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cos; as condições sine qua non para o autencaixe prolífico ao maximecanismo multidimensional 

cosmoético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo das associações de ideias; o sinergismo har-

monizador macrocosmos-microcosmos; o sinergismo promissor dos intermissivistas entrosados. 

Principiologia: a liberdade autopensênica pela vivência do princípio da descrença;  

o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princípio da primazia da 

consciência no Cosmos; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; a associação de princípios mentaissomáticos. 

Codigologia: os alicerces teáticos para a construção do código pessoal de Cosmoética  

(CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do estado vibracional autodefensivo. 

Tecnologia: o repertório da técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão cons-

ciencial; a teática conscienciológica; as técnicas conscienciométricas; as técnicas autodesasse-

diadoras. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a integração voluntariado-paravo-

luntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: a autoconscientização quanto aos efeitos das ECs na intrafisicalidade; os 

efeitos sinérgicos das companhias multidimensionais na autoproéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses verponológicas. 

Ciclologia: a homeostasia por meio do domínio do ciclo assim-desassim. 

Interaciologia: a interação autodesassedialidade-autoincorruptibilidade. 

Crescendologia: o crescendo rumo à omniconscientização cosmoética. 

Polinomiologia: a valorização do polinômio dieta balanceada–exercícios moderados– 

–sono reparador–respiração correta–mente produtiva; o polinômio euforin-primener-cipriene- 

-extrapolacionismo; a conquista do polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex;  

o polinômio macrossoma funcionante (megacondição somática)–cipriene ininterrupto (megacon-

dição energossomática)–megaeuforização sustentada (megacondição psicossomática)–cosmo-

consciência recorrente (megacondição mentalsomática). 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo decidofilia / decido-

fobia. 

Paradoxologia: o megaparadoxo evolutivo. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: as leis da convivialidade educada; a lei do maior esforço aplicada à com-

preensão da dinâmica cósmica. 

Filiologia: a sociofilia; a evoluciofilia; a neofilia conjunta; a antropofilia; a intelectofilia; 

a cienciofilia; a interassistenciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a fenomenoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a gra-

fopensenoteca; a consciencioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Egologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Maximologia; a Ho-

meostaticologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a 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 evolutionarius; o Homo sapiens megafocus; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens pan-

cognitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens libertus;  

o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megacondição evolutiva mínima = o estado de excelência da conscin 

apresentando o conjunto de 10 condições das listadas aqui; megacondição evolutiva mediana 

= o estado de excelência da conscin apresentando o conjunto de 20 condições das listadas aqui; 

megacondição evolutiva máxima = o estado de excelência da conscin apresentando o conjunto de 

30 condições das listadas aqui. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a Paraculturologia Conscienciológica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Egologia, eis, por exemplo, dispostas na ordem funcional 

mais comum de desenvolvimento cronológico, 50 megacondições evolutivas, hipóteses de pes-

quisas desafiadoras para a  conscin lúcida, formuladas pelas pesquisas avançadas no universo das 

especialidades da Conscienciologia: 

01.  Somaticidade: sadia; sem obesidade; Somatologia; Parageneticologia. 

02.  Tipo sanguíneo de doador(a) universal: Hematologia; Semiologia. 

03.  Heterossexualidade: Fisiologia Humana; Holorgasmologia; emprego do soma. 

04.  Megaempatia: Presenciologia; Conviviologia; Taristicologia; Era da CCCI. 

05.  Estado vibracional: Energossomatologia; abertismo consciencial; desassins. 

06.  Sinalética energética: Parapercepciologia; Energossomatologia Defensiva. 

07.  Arco voltaico craniochacral: Energossomatologia Interassistencial. 

08.  Intermissividade autoconsciente: CI autorreconhecido; Intermissiologia. 

09.  Invexibilidade: precocidade; Invexologia; Sociologia; Neofiliologia. 

10.  Biblioteca pessoal: técnica; parapsíquica; Mentalsomatologia; Holotecologia. 

11.  Educação formal superior: linguagem erudita; polimatia; Culturologia. 

12.  Autodidatismo: permanente; Reeducaciologia; Autopesquisologia; Verponologia. 

13.  Vivência do princípio da descrença: Descrenciologia; Autexperimentologia. 

14.  Megacons pessoais: hiperacuidade; autorado cosmoético; Autolucidologia. 

15.  Megassertividade pessoal: logicidade; Raciocinologia; Autopriorologia. 
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16.  Holofilosofia: Universalismo Pessoal; Autodiscernimentologia. 

17.  Profissão interassistencial: área da saúde; área pedagógica; Interassistenciologia. 

18.  Duplismo: duplista; gescon evolutiva; Duplologia; interassistencialidade. 

19.  Código pessoal de Cosmoética (CPC): Cosmoeticologia; Megafraternologia. 

20.  Tridotalidade consciencial: ambidestrismo; subadrenalismo; Conscienciograma. 

21.  Automaxiproéxis: extrapauta; Megafocologia; conscienciômetra. 

22.  Minipeça autoconsciente: maximecanismo multiexistencial; Paraprocedenciologia. 

23.  Ciclo multiexistencial pessoal (CMP): da atividade; Autosseriexologia. 

24.  Taquirritmia pessoal: eficácia instantânea; Autorganizaciologia; Superlativologia. 

25.  Automacrossomaticidade: identificação; funcionalidade; Macrossomatologia. 

26.  Autectoplastia: efeitos físicos; homeostasia; Cerebelologia; Ectoplasmologia. 

27.  Projetabilidade lúcida (PL): Projeciologia; autorretrocognoscibilidade. 

28.  Tenepessidade pessoal: veteranismo; Tenepessologia; epicentrismo lúcido. 

29.  Pangrafia pessoal: Pangrafologia; atacadismo consciencial; Pancogniciologia. 

30.  Monólogo psicofônico: extrapauta; Psicofonicologia. 

31.  Extrapolacionismo parapsíquico: Extrapolacionismologia; Surpreendenciologia. 

32.  Megacipriene pessoal: extrapauta; ininterrupta; Pré-Megaeuforizaciologia. 

33.  Descoincidência vígil: Projeciologia; Holossomatologia; Descoincidenciologia. 

34.  Autoirrompimento do psicossoma: espontâneo; Psicossomatologia. 

35.  Autorrevezamento multiexistencial: calculado; Autorrevezamentologia. 

36.  Autoconsciência de personalidades consecutivas: Heterosseriexologia. 

37.  Imperturbabilidade pessoal: Equilibriologia; Holomaturologia. 

38.  Megaeuforização pessoal: Homeostaticologia; Holossomatologia. 

39.  Cosmovisão pessoal: megacognoscibilidade; Cosmovisiologia. 

40.  Ofiex pessoal: agendex; Ofiexologia; Multidimensiologia; Centrais Extrafísicas. 

41.  Autodesperticidade: Despertologia; Autodesassediologia; Heterodesassediologia. 

42.  Autoidentidade extra: autorreconhecida; Holobiografologia. 

43.  Dragona parapsíquica: somaticamente explícita; Parassemiologia. 

44.  Paramicrochip: identificado; funcionante; Paratecnologia; Parabionicologia. 

45.  Automoréxis: automoratória existencial; extrapauta; Moratoriologia. 

46.  Pré-Mãe: extrapauta; Pré-Maternologia; Extraterrestriologia; reurbanização terrestre 

(reurbex). 

47.  Automegagescon: opus major; Megagesconologia; Extrapautologia. 

48.  Megacompléxis: executado; Autoproexologia. 

49.  Semiconsciexialidade: Semiconsciexologia; Interdimensiologia. 

50.  Teleguiamento autocrítico: 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 megacondição evolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Condição  conscienciológica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Maximologia  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Maximoréxis:  Maximorexologia;  Homeostático. 

06.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

07.  Megacompléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

09.  Megapesquisa  da  holossutileza:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 
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11.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

12.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  MEGACONDIÇÃO  EVOLUTIVA  EXPRESSA,  INVARIAVEL-
MENTE,  ALGUM  COMPONENTE  OU  APANÁGIO  DE  EXCE-
LÊNCIA  PARA  QUALQUER  CONSCIÊNCIA  RACIONAL,  LÓ-
GICA,  PRIORITÁRIA,  COM  AUTOPERCUCIÊNCIA  MAIOR. 

 

Questionologia. Quais das megacondições evolutivas explicitadas, aqui, você, leitor ou 

leitora, já inclui no próprio currículo? De maneira vivencial e exemplificativa? 
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M E G A C O N H E C I M E N T O    O R G A N I Z A D O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaconhecimento organizado é o ato ou efeito de conhecer e reter – 

realizado por meio do raciocínio, da intelecção e da autorganização teática – a verdade, cognição, 

percepção, realidade, pararrealidade, fato, parafato, fenômeno e / ou parafenômeno dos quais se 

consegue obter noção, compreensão, notícia, experiência ou domínio competente para se viver  

e evoluir. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo conhecimento procede do idioma 

Latim, cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar 

conhecimento de ; reconhecer”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo organizar provém do idio-

ma Francês, organiser, e este do idioma Latim, organizare, “estabelecer as bases; dotar de algu-

ma estrutura; dispor de maneira a tornar apto à vida”. Surgiu no Século XVI. A palavra organiza-

do apareceu no mesmo Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Megacognição sistemática. 2.  Sabedoria disciplinada. 3.  Sapiência 

evolutiva. 4.  Prática vivencial. 5.  Polimatia. 6.  Holoconhecimento. 7.  Holofilosofia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo conheci-

mento: anticonhecimento; autoconhecimento; autorreconhecimento; conhecedora; conhecedor; 

conhecença; conhecer; conhecibilidade; conhecida; conhecido; conhecível; desconhecedor; des-

conhecedora; desconhecer; desconhecida; desconhecido; desconhecimento; desconhecível; hete-

roconhecimento; holoconhecimento; neoconhecimento; paraconhecimento; pré-conhecimento;  

protoconhecimento; reconhecimento; retroconhecimento. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaconhecimento aquisitivo, megaconhecimento 

executivo e megaconhecimento distributivo são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Desconhecimento instintivo. 2.  Ignorância desorganizada. 3.  Ape-

deutismo anômico. 4.  Estultícia primitiva. 5.  Insciência primária. 6.  Inépcia teática. 7.  Antico-

nhecimento. 8.  Ignorantismo. 

Estrangeirismologia: o insight técnico; o front do conhecimento avançado; o conheci-

mento a priori; o conhecimento a posteriori; o corpus do conhecimento consensual da Conscien-

ciologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Consciencio-

logia: megaconhecimento organizado. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelecção lúcida; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os autopensenes magnos. 

 

Fatologia: o megaconhecimento organizado; a autovivência do conhecimento evolutivo;  

o anseio pelo conhecimento avançado; as portas do conhecimento; a apreensão das informações; 

os conhecimentos coadjuvantes; a faixa do conhecimento pessoal; a autaquisição do conhecimen-

to prioritário; a acumulação do conhecimento; a pancognição; o inventário do conhecimento; os 

pontos fracos do autoconhecimento; a utopia do conhecimento total; a transmissão dos conheci-

mentos; o preço do conhecimento; a indústria do conhecimento; a doação do autoconhecimento;  
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a duplicação periódica do conhecimento humano; o holoconhecimento; o conhecimento como eli-

minador de traumas, surpresas e decepções; a aprendizagem teática; a vida do semperaprendente; 

o primado do conhecimento; o megaconhecimento libertário da inteligência evolutiva (IE); o au-

toconhecimento holofilosófico; a Cognópolis, Cidade do Conhecimento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o conhecimento 

projeciológico; a Interlúdio, a Comunex do Paraconhecimento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Autoconscienciometrologia; o labo-

ratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pa-

raeducação. 

Enumerologia: o intercâmbio do conhecimento; o autoconhecimento prioritário ou de 

ponta; o conhecimento mútuo dos parceiros da dupla evolutiva;  os parâmetros do conhecimento; 

o retroconhecimento inato vindo da Parageneticologia; o paraconhecimento adquirido via projeta-

bilidade lúcida (PL). 

Binomiologia: o binômio apreensibilidade-memorização; o binômio conhecimento su-

perficial-desinformação; o binômio autoconhecimento-heteroconhecimento. 

Trinomiologia: o trinômio Ciência-Filosofia-Politicologia; o trinômio autoconhecimen-

to-projetabilidade-assistencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates. 

Antagonismologia: o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo apedeu-

tismo / erudição; o antagonismo conhecimento panorâmico / conhecimento restrito; o antagonis-

mo sábio / tolo. 

Politicologia: a democracia pedagógica. 

Filiologia: a literofilia; a leiturofilia; a autognosiofilia; a pesquisofilia. 

Mitologia: o combate frontal às mitologias milenares pelo autoconhecimento teático. 

Holotecologia: a Holoteca; a lexicoteca; a biblioteca; a cognoteca; a encicloteca; a inte-

lectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a culturoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia;  

a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Compreensiologia; a Criteriologia; a Priorologia;  

a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Holomnemônica; a Cosmovisiologia; a Cos-

moeticologia; a Parapedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a pessoa estudiosa; 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 produtor de conhecimentos. 

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a 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 produtora de conhecimentos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens herme-

neuticus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaconhecimento organizado aquisitivo = o da pessoa dedicada ao es-

tudo formal e ao autodidatismo; megaconhecimento organizado executivo = o do profissional do 

magistério obrigado pelas próprias necessidades de sobrevivência econômico-financeira; megaco-

nhecimento organizado distributivo = o do voluntário, mulher ou homem autor de obra publicada 

dentro do universo das tarefas avançadas do esclarecimento (tares). 

 

Culturologia: o antagonismo formação cultural / achismo. 

 

Taxologia. Segundo a Cogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 catego-

rias de conhecimentos: 

01.  Conhecimento avançado. 

02.  Conhecimento comum. 

03.  Conhecimento consensível. 

04.  Conhecimento de vanguarda da Energossomatologia. 

05.  Conhecimento direto experimental. 

06.  Conhecimento do conhecimento. 

07.  Conhecimento empírico. 

08.  Conhecimento fragmentado. 

09.  Conhecimento holossomático. 

10.  Conhecimento ilimitado. 

11.  Conhecimento inato. 

12.  Conhecimento inédito. 

13.  Conhecimento inútil. 

14.  Conhecimento metódico. 

15.  Conhecimento multidisciplinar universalista. 

16.  Conhecimento objetivo. 

17.  Conhecimento prévio. 

18.  Conhecimento proativo. 

19.  Conhecimento refutável. 

20.  Conhecimento rejeitado. 

21.  Conhecimento sistemático. 

22.  Conhecimento subjetivo. 

23.  Conhecimento técnico-científico. 

24.  Conhecimento transcendental a maior. 

25.  Conhecimento universal. 

 

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-
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trais, evidenciando relação estreita com o megaconhecimento organizado, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Neociência  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

O  MEGACONHECIMENTO  ORGANIZADO  É  CONQUISTA  

INSUBSTITUÍVEL  PARA  QUALQUER  CONSCIN,  HOMEM 
OU  MULHER  INTERMISSIVISTA,  COGNOPOLITA  E  AUTO-

CONSCIENTE  QUANTO  À  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você se situa quanto ao megaconhecimento organizado? Você já ultrapassou o patamar primá-

rio da leitura esporádica? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 

11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 129 e 169. 

02.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772  

p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas;  
2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 

tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Ava-

liação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação 
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 18, 228, 241, 477 e 670. 

03.  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; 

páginas 268, 377, 571, 692, 941, 951, 965 e 981. 

04.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 159, 162, 230, 377, 672 e 1.101. 

05.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 25 e 60. 

06.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  

5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 78. 
07.  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 97 e 109. 
08.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 7. 

09.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248  
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;  

5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 7, 13, 33, 51, 95, 

103, 345, 381, 441, 487, 548, 717, 782, 920 e 991. 
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10.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; 

Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 72, 73, 90, 98, 121, 131, 263, 271, 297, 470, 491, 503, 520, 521, 542, 558, 562, 751 e 752. 
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M E G A C O N T E C I M E N T O    H I S T Ó R I C O  
( H I S T O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megacontecimento histórico é o fato de alta expressão coletiva surgido 

no tempo e no espaço com capacidade de mudar o curso da História subsequente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo acontecer vem do idioma La-

tim, contigescere, incoativo de contigere, e este do idioma Latim Clássico, contingere, “tocar  

a, em; alcançar; atingir; chegar a; encontrar; topar; suceder; resultar de”. Apareceu no Século 

XIII. A palavra acontecimento surgiu no Século XV. O termo histórico procede também do idio-

ma Latim, historicus, “referente à  ist ria; de  ist ria; de historiador”, adaptado do idioma  re-

go, historikós, “relativo à exposição de acontecimentos passados”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Acontecimento histórico fundamental. 02.  Megafato histórico.  

03.  Fatuística Histórica. 04.  Ressoma dos intermissivistas. 05.  Fortunística. 06.  Megassincroni-

cidade. 07.  Maxinteratividade histórica. 08.  Interrelação historiográfica. 09.  Simulcognição fa-

tuística. 10.  Parassincronização. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo acontecimen-

to: acontecer; acontecido; acontecível. 

Neologia. As 4 expressões compostas megacontecimento histórico, megacontecimento 

histórico remoto, megacontecimento histórico recente e megacontecimento histórico contemporâ-

neo são neologismos técnicos da Historiologia. 

Antonimologia: 01.  Acontecimento fortuito. 02.  Fato fortuito. 03.  Ocorrência casual. 

04.  Fatuística comum. 05.  Ressoma das consréus. 06.  Infortunística. 07.  Macrocontratempo 

histórico. 08.  Dessincronização. 09.  Assincronicidade. 10.  Causalidade. 

Estrangeirismologia: o breakthrough histórico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Historiografia; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: o megacontecimento histórico; a estrutura dos acontecimentos sociológicos;  

a Politicologia; a revisão dos acontecimentos históricos; a análise historiográfica; o acontecimen-

to histórico digno de registro; o acontecimento singular; o acontecimento raro e surpreendente; as 

significações históricas dos fatos humanos; a cadeia dos acontecimentos; o acontecimento alvissa-

reiro para toda a Terra; os acontecimentos auspiciosos; o acontecimento renovador evolutivo; os 

acontecimentos balizadores da existência intrafísica; os acontecimentos históricos de grandes pro-

porções; as múltiplas correlações dos fatos; o nível de consciência pessoal, grupal e coletiva 

quanto aos detalhes e efeitos dos acontecimentos históricos; os acontecimentos supersignificati-

vos para a Humanidade; os fenômenos simulcognitivos; a atitude inteligente de não brigar contra 

os fatos, mas interpretá-los com discernimento e isenção cosmoética; a exegese madura dos acon-

tecimentos; o conjunto dos acontecimentos vinculados; o momento evolutivo; o divisor de águas 

para a Humanidade; o expressivo papel da Conscienciologia em relação aos Cursos Intermissivos 

e à ressoma dos intermissivistas; a marcha dos acontecimentos históricos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o megacontecimento histórico contemporâneo, no Século XXI, da 

ressoma, em massa, dos intermissivistas, em função da reurbanização planetária, de ordem extra-

física, na qual se incluem os Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos; a pesquisa do extrapo-

lacionismo parapsíquico; os fatos e parafatos atratores; a interpretação dos acontecimentos intra  

e extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parafatos-fatos. 

Principiologia: o princípio racional do “contra fatos não há argumentos”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em conjunto com o grupo evolutivo. 

Tecnologia: a técnica da evolução consciencial autoconsciente multidimensional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito halo da autoparaperceptibilidade interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma. 

Binomiologia: o binômio historiográfico ressoma dos intermissivistas–ressoma das 

consréus. 

Interaciologia: a interação egocarma-grupocarma-policarma. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo Cosmoética-Interassistenciologia. 

Trinomiologia: o trinômio retrofato-fato-parafato. 

Antagonismologia: o antagonismo acontecimento complexo / acontecimento trivial. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informati-

cocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a biblio-

filia; a sociofilia. 

Holotecologia: a fatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca; a cogno-

teca; a criativoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Historiologia; a Sociologia; a Intermissiologia; a Intrafisicologia; 

a Parafenomenologia; a Parassincronologia; a Autorretrocogniciologia; a Parapercepciologia;  

a Exitologia; a Evoluciologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 factor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus;  

o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megacontecimento histórico remoto = a invenção da roda; megaconteci-

mento histórico recente = o Holocausto do judeus patrocinado pelos nazistas; megacontecimento 

histórico contemporâneo = a ressoma das consciexes intermissivistas. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Para-Historiografia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Historiologia, eis, por exemplo, na ordem cronológica, 5 me-

gacontecimentos históricos surgidos em diferentes períodos da vida na Terra: 

1.  Invenção da roda (3500 a.e.c.). 

2.  Descoberta da América (1492). 

3.  Revolução francesa (1789–1799). 

4.  Holocausto dos judeus (1933–1945). 

5.  Ressoma dos intermissivistas (1950). 

 

Dimensiologia. Importa explicitar 3 ocorrências relevantes, interrelacionadas, quanto  

à qualidade das vidas interdimensionais das consciências, neste planeta e nesta ordem lógica: 

1.  Reurbex terrestre: os parafatos; os efeitos da reurbanização extrafísica para o futuro 

do planeta Terra. 

2.  Cursos Intermissivos: os parafatos; as consequências intrafísicas da teática da proéxis 

e da maxiproéxis. 

3.  Ressoma dos intermissivistas: os fatos; os resultados do completismo existencial por 

parte dos intermissivistas entre os acontecimentos de maior repercussão para o futuro da vida hu-

mana. 

 

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 megacontecimento histórico, indicados para a expansão 

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

01.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

05.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Encontro  antecipatório:  Projeciologia;  Homeostático. 

07.  Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Fatologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Fenomenalidade:  Fenomenologia;  Neutro. 

10.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Megassincronicidade:  Megassincronologia;  Neutro. 

12.  Parassincronicidade:  Parassincronologia;  Neutro. 
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13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Sustentação  factual: Argumentologia;  Homeostático. 

 

OS  MEGACONTECIMENTOS  HISTÓRICOS  OCORREM 
DE  TEMPOS  EM  TEMPOS  NA  TERRA  E  TRAZEM  SEMPRE  

RENOVAÇÕES,  DE  ALGUMA  NATUREZA  EVOLUTIVA,  
PARA  TODOS  OS  COMPONENTES  DA  HUMANIDADE. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a chegada dos intermissivistas a es-

ta dimensão humana? Você admite a condição operacional evolutiva dos intermissivistas? 
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M E G A C O N T R A D I Ç Ã O  
( C O N T R A D I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megacontradição é o ato ou efeito de a Natureza contradizer(-se) no pro-

cedimento desconexo de conceder a vida e, ao mesmo tempo, tirar a vida dos seres viventes, por 

meio dos nascimentos, da sobrevivência geral e das matanças mútuas contínuas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo contradição procede do idioma 

Latim, contradictio, “objeção; réplica”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Contradição natural. 02.  Contradita natural. 03.  Contradição bioló-

gica. 04.  Contradição evolutiva. 05.  Biofagia. 06.  Zoofagia. 07.  Fitofagia. 08.  Necrofagia pro-

vocada. 09.  Convivialidade belicista. 10.  Natureza Belicista. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo contradi-

ção: Anticontradiciologia; Contradiciologia; contradita; contradito; contraditor; contraditora; 

contraditória; contraditório; maxicontradição; megacontradição; minicontradição; supercontra-

dição. 

Neologia. As 3 expressões compostas megacontradição pesada, megacontradição inter-

mediária e megacontradição sutil são neologismos técnicos da Contradiciologia. 

Antonimologia: 01.  Minerofagia. 02.  Necrofagia espontânea. 03.  Megaparaprofilaxia.  

04.  Convivialidade pacífica. 05.  Natureza Pacifista. 06.  Ascenso evolutivo. 07.  Coerenciologia. 

08.  Coerenciometria. 09.  Lógica. 10.  Nexologia. 

Estrangeirismologia: o struggle for life; o nonsense evolutivo; o principium increduli-

tatis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holomaturologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Contradição 

é psicopatologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os megapensenes; a megapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a megacontradição; a megacontradição da Natureza; a Natureza assimétrica;  

a heterocrítica à Natureza; a Terra como sendo a Imperfecciolândia; a contradição da imperfecti-

vidade; a consagração doentia de determinada imperfeição; a crise de crescimento oportuna; as 

heterorrevisões; a irreconciliação das irracionalidades; a fonte da vida como sendo, ao mesmo 

tempo, a fonte da morte; a correção no convívio com a Natureza básica; a sobrevivência do mais 

apto por meio da biofagia; a ação ou o hábito de alimentar-se de seres vivos; a reação anticosmoé-

tica da própria Natureza; a evolução pessoal pelo autodesempenho; o cemitério na barriga; a Na-

tureza como realidade ainda imperfeita, aberta à evolução das espécies vivas; as pseudologicida-

des; a condição aparentemente contrária ao senso comum; o nível coletivo irracional do princípio 

consciencial; as mil contradições da Socin ainda patológica; a intoxicação da Natureza com a po-

luição humana; a Terra transformada em lixeira planetária; as matanças milenares; a discrepância 

natural generalizada dentro da Biologia Geral, da Zoologia e da Botânica; as inundações; os fura-

cões; os terremotos; os tsunamis; os vulcões; a era glacial; os conflitos históricos e sociais; os 

problemas econômicos; as indústrias; os comércios; as forças produtivas e as relações de produ-

ções; as objeções de consciência; os empreendimentos evolutivos à espera da evolução do discer-
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nimento da Humanidade; o banimento dos megaerros; o combate às pseudologias; a pessoas auto-

vitimizadas pelas megacontradições; a pessoa com ponte de safena continuando fumando; o pro-

fissional da saúde usando drogas pesadas; a mulher machista; o autor não autodidata; o biólogo 

caçador; o cardiologista enólogo; o comunicador hipomnésico; o conscienciômetra sem descon-

fiômetro; o diplomata verborrágico; o duplista com adultério mental; o economista sem orçamen-

to doméstico; o empresário não consumidor dos próprios produtos; o epicon individualista; o gas-

trenterologista barista; o debate maxidemocrático; o arrazoamento; a refutação conscienciocêntri-

ca; a argumentação didática; as holoconfrontações hiperpercucientes; o questionamento construti-

vo; a pauta neofílica; o arremate ideativo; a polêmica útil; a busca do consenso lógico; a alimenta-

ção humana com minerais; a Natureza morta; o fim das matanças endêmicas; a extinção do cani-

balismo, a imagem exata da imperfectibilidade; a selvageria gastronômica a ser relegada ao obs-

curantismo da História; a limpeza ou higienização dos gastrossomas humanos nos próximos milê-

nios das vidas humanas; a supercongruência dos nexos; a imposição lógica das reciclagens bási-

cas, além das linhas tradicionais do conhecimento; o megadiscernimento para se viver em paz;  

a melhoria da convivialidade entre os seres vivos; a Megaparaprofilaxia; a Paradireitologia; o ru-

mo do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o fato de os princípios conscienciais não terem sido criados evoluídos;  

o princípio da contradição; o princípio da descrença além das Mitologias e misticismos; o prin-

cípio do “contra fatos não há argumentos”; o princípio da adaptabilidade; o princípio da admi-

ração-discordância; o princípio da assedialidade interconsciencial; o princípio da convivialida-

de sadia; o princípio da intercooperação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do vácuo evolutivo; a teoria da dieta mineriana. 

Tecnologia: a técnica de viver sem interprisão grupocármica. 

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. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo da sobrevivência na dimensão humana. 

Enumerologia: o anacronismo; a incongruência; a distorção; a omissão; a contradita;  

o discernimento; o macrossenso. 

Binomiologia: o binômio Biologia-Etologia; o binômio Autoparapsiquismo-Raciona-

lismo; o binômio zona de conforto–comodismo piegas; o binômio soma sarado–mente doente. 

Interaciologia: a interação princípio consciencial evoluído–princípio consciencial não- 

-evoluído. 

Crescendologia: o crescendo antropófago-carnívoro-vegetariano-minerófago. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio interassistência- Pa-

rapedagogiologia-megafraternidade; o trinômio anarquismo-autocracia-cosmocracia; o trinô-

mio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio aprendizado-universalismo-reaprendizado;  

o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio avaliar-informar-esclarecer. 

Polinomiologia: o polinômio mãe-gestante-homicida-autocida; o polinômio forças-fra-

quezas-ensejos-coerções; o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-au-

tacriticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo vida / morte; o an-

tagonismo limpeza étnica / limpeza gastrossômica; o antagonismo ação / reação; o antagonismo 
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acerto / desacerto; o antagonismo ambientalismo / poluição; o antagonismo antidiscernimento / 

autodiscernimento. 

Paradoxologia: o paradoxo animal doméstico–animal-alimento. 

Politicologia: a democracia evolutiva; a argumentocracia. 

Legislogia: a lei dos Devas. 

Filiologia: a zoofilia; a fitofilia; a coerenciofilia; a evoluciofilia; a criticofilia; a racioci-

nofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a logicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a egomania. 

Mitologia: o descarte dos megamitos. 

Holotecologia: a evolucioteca; a criticoteca; a controversioteca; a logicoteca; a coeren-

cioteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Contradiciologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Men-

talsomatologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Holoma-

turologia; a Refutaciologia; a Recexologia. 

 

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 anthropophagus; o Homo sapiens vegetalophagus; 

o Homo sapiens mineralophagus; o Homo sapiens zoophagus; o Homo sapiens phytophagus; 

o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens vigilans; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megacontradição pesada = a da Natureza aceita pela Humanidade ainda 

antropófaga (corpos humanos matados); megacontradição intermediária = a da Natureza aceita 

pela Humanidade ainda carnívora (corpos subumanos matados); megacontradição sutil = a da 
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Natureza aceita pela Humanidade ainda frutariana (corpos vegetais, sementes, verduras e legu-

mes matados). 

 

Culturologia: a cultura geral; a paracultura. 

 

Megacontradição. Segundo a Contradiciologia, a Natureza, além da assimetria natural 

entre as realidades físicas, apresenta a tradicional contradição, inarredável, do ser vivo, mais evo-

luído, o Homem, desde quando surgiu nesta dimensão, comer outros seres vivos, menos evoluí-

dos, para sobreviver. 

Descarte. A megacontradição natural somente será ultrapassada e descartada quando 

pararmos de matar para comer e inventarmos algum modo de comermos unicamente cadáveres, 

ou os seres já mortos, abolindo até mesmo as sementes, os fetos vegetais, e os ovos, os fetos su-

bumanos. 

Retificação. À Humanidade cabe a tarefa de retificar a Natureza, a fim de todos os seres 

vivos viverem melhor. 

Biotecnologia. A Ciência deve apontar as investigações para os seres tornados natural-

mente cadáveres, comestíveis, a fim de serem os alimentos ideais do futuro da Humanidade. Im-

porta ressaltar e esclarecer melhor: cadáveres tornados cadáveres por si mesmos ou por falência 

geral dos órgãos da estrutura viva. 

Antropofagia. Já estamos vencendo a antropofagia dos seres humanos selvagens, hoje 

tido como crime hediondo, sendo as ocorrências antropofágicas, agora, mais raras. 

CL. Megatrafar evidente da Consciex Livre é a impotência ou impossibilidade de desfa-

zer a megacontradição da Natureza quanto à sobrevivência geral, na Terra e em outros planetas 

habitados, desenvolvida por meio de matanças mútuas contínuas. Tal processo contraditório em-

basou a própria evolução da CL. Talvez seja esta observação racional significativo ápice de hipe-

racuidade da conscin pré-serenona. 

 

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 megacontradição, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

05.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

10.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  MEGACONTRADIÇÃO  NA  EVOLUÇÃO  DA  NATUREZA,  
A  BIOFAGIA,  COMPROVA  O  BAIXO  NÍVEL  EVOLUTIVO  

DO  HOMEM-ANIMAL,  EXIGINDO  AMPLAS  RECICLAGENS 

RACIONAIS  POR  PARTE  DO  HOMEM-CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já enfrentou o tema da megacontradição da Na-

tureza, a biofagia? Como se conduz, na vida diária, sem elitismo, com o assunto? 
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M E G A C O N T R A D I T O R I E D A D E  
( C O N T R A D I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megacontraditoriedade é a condição pessoal específica do cientista con-

vencional, materialista, eletronótico, mulher ou homem dedicado exclusivamente a objetivos ma-

teriológicos, com indiferença total às pesquisas de si mesmo, do futuro pós-dessomático da pró-

pria consciência e da evolução consciencial multidimensional. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vo-

cábulo contraditório provém do idioma Latim, contradictorius, “relativo ao contraditor; contesta-

tório”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Contraditoriedade antiprioritária. 2.  Contraditoriedade antievolutiva. 

3.  Megaincoerência científica. 

Neologia. O vocábulo megacontraditoriedade e as duas expressões compostas megacon-

traditoriedade permanente e megacontraditoriedade duvidosa são neologismos técnicos da Con-

tradiciologia. 

Antonimologia: 1.  Autopriorização evolutiva. 2.  Assertiva evolutiva. 3.  Coerência 

pessoal. 

Estrangeirismologia: o pack of nonsense; a intelligentsia baratrosférica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas da própria consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os cos-

mopensenes; a cosmopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os oximoropensenes;  

a oximoropensenidade; a autopensenização apaixonada; o holopensene ambíguo. 

 

Fatologia: a megacontraditoriedade; a contradição mentalsomática do cientista conven-

cional, homem ou mulher; as escolhas contraditórias na vida humana; as autocontradições men-

taissomáticas; o argumento contraditório aparentemente oposto ao senso comum; a autancestrali-

dade; as omissões deficitárias; as ilogicidades pessoais; as pseudologicidades; as incongruências 

pessoais; a inconsciência da contradição evolutiva; as contradições estagnantes; a douta ignorân-

cia; o equívoco; a distorção; o desvio; a autocontradição pseudológica; os obscurantismos travan-

do as reciclagens existenciais; o adiamento indefinido da recin; a força da imagem pública nos 

desvios existenciais das pessoas de valor; a força desviante gerada pela luz dos holofotes sociais 

ou temporais; a superestimação da autobiografia no momento evolutivo; a superfluidade na tria-

gem das atividades até mesmo intelectuais; o poder regressivo da fama, do prestígio corporativo  

e das aparências sociais; as coleiras sociais do ego; a falta do desconfiômetro no tempo e no espa-

ço; a estagnação consciencial a partir do clã intelectual; a falta da escolha inteligente nas pes-

quisas; a dramatização do cotidiano. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia. 
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Principiologia: o princípio da contraditoriedade; o princípio da descrença além das 

Mitologias e misticismos; o princípio de não haver argumento capaz de se contrapor aos fatos;  

o princípio da admiração-discordância; o princípio da assedialidade interconsciencial; o princí-

pio da convivialidade sadia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) evidenciando para si as megacon-

traditoriedades da intra e da extraconsciencialidade. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a autescravização às Neotecnolo-

gias; a teoria do vácuo evolutivo. 

Tecnologia: a profilática técnica de viver evolutivamente; a terapêutica técnica da Cos-

moética Destrutiva; a técnica de viver sem interprisão grupocármica. 

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 consciencialmente desequilibradores das megacontradições pes-

soais reiteradas. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses evolutivas. 

Enumerologia: a megaincompatibilidade; a megadesconexão; a megadesproporção;  

a megadiscrepância; a megainconveniência; o megadesvario; a megailogicidade. 

Binomiologia: o binômio Autoparapsiquismo-Racionalismo; o binômio zona de confor-

to–comodismo piegas; o binômio inconsistência-contradição; o binômio autocontradições ínti-

mas–autocontradições explicitadas. 

Interaciologia: a interação princípio consciencial evoluído–princípio consciencial 

adormecido. 

Crescendologia: o crescendo cultural tradições-contradições. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio interassistência- Pa-

rapedagogiologia-megafraternidade; o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinômio 

aprendizado-universalismo-reaprendizado; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio avaliar-in-

formar-esclarecer; o trinômio oximoro-paradoxo-contradição; o trinômio Debatologia-Refuta-

ciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções; o polinômio autasse-

dialidade-autocorrupção-autodesorganização-autoacriticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo vida / morte; o an-

tagonismo acerto / desacerto; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antago-

nismo paradoxo / contradição; o antagonismo contradição mentalsomática do cientista conven-

cional / contradição psicossomática da gestante-bomba. 

Paradoxologia: o paradoxo da forma hiperesmerada esvaziando o conteúdo. 

Politicologia: a democracia pura; a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo. 

Filiologia: a raciocinofilia. 

Fobiologia: a logicofobia; a raciocinofobia. 

Sindromologia: as manifestações extremadas da síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

o supercientista tornado carola pela síndrome de Swedenborg. 

Maniologia: a egomania. 

Mitologia: o descarte dos megamitos. 

Holotecologia: a evolucioteca; a criticoteca; a controversioteca; a logicoteca; a coeren-

cioteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Contradiciologia; a Antipriorologia; a Antievoluciologia; a Re-

gressiologia; a Materiologia; a Autenganologia; a Mentalsomatologia; a Autocriticologia; a Holo-

maturologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Refutaciologia; a Recexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin antilógica; a consciência contraditória; a cons-

ciência autointoxicada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o contraditor sistemático; o incoerente. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a contraditora sistemática; a incoerente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens contradictor; o Homo sapiens megacontradictor; o Ho-

mo sapiens perquisitor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megacontraditoriedade permanente = a condição mantida pelo cientista 

convencional, homem ou mulher, durante toda a existência humana, de modo imperturbável e de-

safiador; megacontraditoriedade duvidosa = a condição de indiferença quanto à autoconscienciali-

dade surgida após a fase da aposentadoria do cientista convencional, homem ou mulher, acarre-

tando a melin ante a iminência do enfrentamento do enigma da dessoma próxima inevitável. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial; os idiotismos culturais 

onipresentes. 

 

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 megacontraditoriedade, indicados para a expansão das 

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

01.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

03.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Bipartição  de  raciocínio:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

08.  Consciência  da  contradição:  Contradiciologia;  Homeostático. 

09.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Falaciologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Megacontradição:  Contradiciologia;  Neutro. 

15.  Positividade  ambígua:  Holomaturologia;  Nosográfico. 
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O  COMPORTAMENTO  DA  MEGACONTRADITORIEDADE  

AINDA  SE  INCLUI  ENTRE  AS  MAIS  LASTIMÁVEIS  

CONDIÇÕES  VIVENCIADAS  POR  LEGIÕES  DE  CONSCINS  

INTELECTUAIS  NA  TERRA,  NO  TERCEIRO  MILÊNIO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é portador de algum resquício da condição da 

megacontraditoriedade? Qual a razão lógica? 
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M E G A C O N V E R G Ê N C I A    I N T R A C O N S C I E N C I A L  
( S E R E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A megaconvergência intraconsciencial é a reunião de trafores, autodesem-

penhos ou conquistas intraconscienciais, de modo coexistente e convergente, capazes de abrir ca-

minho para a conscin lúcida (intermissivista, tenepessista, ser desperto, semiconsciex ou teleguia-

do autocrítico) alcançar a condição evolutiva do evoluciólogo ou evolucióloga. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo convergir provém do idioma Latim, 

convergere, “juntar-se de várias partes, chegar a 1 mesmo ponto; convergir para 1 ponto”. A pala-

vra convergência apareceu no mesmo Século XIX. O prefixo intra deriva igualmente do idioma 

Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência procede tam-

bém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; co-

nhecimento; consci ncia; senso  ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu 

no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Megaconfluência intraconsciencial. 2.  Megaconflução intracons-

ciencial. 3.  Megarreunião intraconsciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaconvergência intraconsciencial, megacon-

vergência intraconsciencial antecipada e megaconvergência intraconsciencial madura são neolo-

gismos técnicos da Serenologia. 

Antonimologia: 1.  Megadivergência intraconsciencial. 2.  Megadesencontro intracons-

ciencial. 3.  Megadesunião intraconsciencial. 

Estrangeirismologia: o alea jacta est da evolução consciencial; as selfperformances 

evolutivas; o know-how evolutivo máximo; a construção do magnum curriculum vitae; o tour de 

force evolutivo; o lifetime; o portfolio pessoal de competências evolutivas. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da evolutividade consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução dinamizada da consciência; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopense-

nes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene 

da benignidade cosmoética; a ortopensenização retilínea; o ato de pensenizar bem de todos os ele-

mentos do Cosmos. 

 

Fatologia: a megaconvergência intraconsciencial; o jogo aberto dos autesforços para  

a dinâmica da evolução consciencial; os megadesafios para a conscin lúcida encarar na vida intra-

física; o corpus de ideias fundamentais e as teáticas, soluções evolutivas e paracientíficas embuti-

das nos métodos e processamentos apresentados, abertamente, pela Conscienciologia aos inter-

missivistas, nesta Enciclopédia da Conscienciologia; a expansão dos atributos mentais; a autode-

terminação evolutiva da consciência neofílica; os megadesafios acessíveis ou factíveis para quem 

procura evoluir com autodiscernimento; os desempenhos já admitidos, hoje, na vida prática, pela 

conscin e os desempenhos admitidos, ainda como simples hipóteses de pesquisa, para o segundo 

tempo de autesforços; a atual Era dos Conscienciólogos e Serenões; os manuais e tratados cons-

cienciológicos à disposição dos interessados e interessadas; os recursos multifacéticos dos campi 

e Cognópolis da Conscienciologia; as aberturas evolutivas teáticas das Instituições Consciencio-
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cêntricas e dos Cursos Conscienciológicos; as tertúlias conscienciológicas; os acessos por meio 

das comunicações, mídias e Internet; a facilitação dos encontros com os colegas intermissivistas; 

as centenas de conscins-cobaias para análise e exegese na convivialidade fraterna explícita; a im-

possibilidade lógica e racional de a conscin sincera e autoconsciente eximir-se ou fugir perante  

a prioridade inteligente dos desafios expostos e escancarados à frente; os compromissos firmados 

pelos intermissivistas e o cumprimento das programações através dos corpos humanos nesta exis-

tência de oxigênio; a relevância prioritária do autoconhecimento a partir da inteligência evolutiva 

(IE); a vida humana no Terceiro Milênio e nesta Era da Fartura equivalente a 15 vidas intrafísi-

cas prévias; o caminho da Evoluciologia Pessoal; a pesquisa providencial dos potenciais ociosos 

da conscin ainda não identificados; as multitarefas para o aproveitamento evolutivo máximo da 

existência intrafísica. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a expansão das autopercepções extrassensoriais; a aplicação inteli-

gente do holossoma de 4 veículos existenciais pela consciência intrafísica; a medida intracons-

ciencial fudamentada no próprio acervo casuístico e paracasuístico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a intensidade das conexões sinérgicas sadias a partir da conscin; o si-

nergismo da vitalidade holossomática; o sinergismo macrossoma-paramicrochip; o sinergismo 

limpidez autopensênica–densidade cognitiva–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo intensi-

dade existencial–autorrentabilidade evolutiva; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibi-

lidade na identificação e compreensão dos paradoxos; o sinergismo plurivalência perceptiva– 

–plurivalência atributiva–plurivalência paraperceptiva; o sinergismo conjugação sensorial–coa-

tivação atributiva–composição parapsíquica; o sinergismo das teáticas cosmoéticas. 

Principiologia: o princípio de intencionar o melhor para todos; a compreensão maior, 

profunda e abrangente do princípio da evolução grupal interassistencial; o princípio dos fins não 

justificarem os meios; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio do “se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da 

descrença omniquestionador. 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) dinamica-

mente revisado e ampliado. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio de somas consecutivos. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente aplicando bem o próprio soma; as pesqui-

sas tecnológicas em busca da produção artificial da superdotação somática; a Paratecnologia 

Interassistencial para a constituição de macrossoma e paramicrochip; a aplicação ininterrupta da 

técnica do sobrepairamento analítico; a auto-habilitação em técnicas e paratécnicas evolutivas. 

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 da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraedu-

cação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Cognopolitas; 

o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invi-

sível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos da educação familiar, escolar e cultural no florescimento das 

genialidades pessoais; os efeitos evolutivos da influência desinteressada, cosmoética, positiva, 

revigorante e esclarecedora na vida de muitas consciências; os efeitos evolutivos do encaixe da 

pessoa certa, na tarefa adequada, no grupo correto e no momento preciso. 
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Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do domínio, sustentação e ampliação das 

vivências evoluciológicas. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-dessoma; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) da atividade. 

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 heteroperdoamento universal–autoimperdoamento proativo; o binômio selecio-

nar o elenco–dirigir o casting. 

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 produtivi-

dade individual–produtividade grupal; a interação pessoa-grupo-coletividade. 

Crescendologia: o crescendo conhecer-vivenciar-exemplificar; o crescendo Evoluciolo-

gia Teórica–Evoluciologia Teática. 

Trinomiologia: o trinômio alimentação equilibrada–exercícios físicos–sono reparador; 

o trinômio autorganização-autodisciplina-autocontrole; o trinômio polimatia-poliparapsiquismo- 

-Policarmologia. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma; o polinômio Conscienciometrologia-Consciencioterapia-Grupocarmologia-Interprisiolo-

gia-Proexologia; o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Parestadismo. 

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). 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin sadia sem produtividade evolutiva. 

Politicologia: a meritocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a somatofilia; a raciocinofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia;  

a cosmoeticofilia; a conscienciofilia. 

Mitologia: o mito do super-homem. 

Holotecologia: a somatoteca; a higienoteca; a recexoteca; a ergonomoteca; a macrosso-

moteca; a consciencioteca; a educacioteca. 

Interdisciplinologia: a Serenologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Ener-

gossomatologia; a Autodeterminologia; a Interassistenciologia; a Taquirritmologia; a Tenepesso-

logia; a Ofiexologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia. 

 

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-
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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 instrumentalis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sa-

piens biophilicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

autorganisatus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens proexologus;  

o Homo sapiens inversor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaconvergência intraconsciencial antecipada = a alcançada até 

a meia-idade física; megaconvergência intraconsciencial madura = a alcançada a partir da terceira 

idade física. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a Multiculturologia da Parapercepcio-

logia; a cultura da Evoluciologia Cosmoética. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Serenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 

trafores, conquistas ou autodesempenhos intraconscienciais, coexistentes, convergentes e básicos 

capazes de abrir o caminho evolutivo, ou interassistencial, para a conscin lúcida alcançar o nível 

da Evoluciologia Teática vivenciada pelo evoluciólogo (ou evolucióloga): 

01.  Ambidestrismo pessoal: o domínio psicomotriz do soma. 

02.  Antiporão consciencial: a subcerebralidade domada na infância. 

03.  Ataque paraterapêutico: a interassistencialidade em alto nível. 

04.  Atenção dividida: a versatilidade intelectiva. 

05.  Autexemplarismo evolutivo: as autossuperações indiscutíveis. 

06.  Autocatálise evolutiva: a conscin catalisadora. 

07.  Autodesperticidade interassistencial: a passagem do gargalo evolutivo. 

08.  Autoinconflitividade: o sobrepairamento das turbulências vulgares. 

09.  Automegaeuforização: a aplicação autassistencial, evoluída, do EV. 

10.  Autopensenização cosmolínea: a sintonia ao fluxo cósmico do maximecanismo in-

terassistencial multidimensional. 

11.  Autoridade cosmoética: a plasmagem da autoverbação desassediadora. 

12.  Comunicabilidade tarística: o timing interlocutório interassistencial preciso. 

13.  Doador universal de sangue: a autempatia intrafísica interassistencial. 

14.  Dragona parapsíquica pessoal: o desafio da pesquisa parapsíquica. 

15.  Duplocurso: o nível superior. 

16.  Ectoplastia pessoal: com autoconsciência interassistencial. 

17.  Força presencial desassediadora. 

18.  Hiperdicionário cerebral analógico. 

19.  Holobiógrafo: o emprego da panorâmica grupal com auto e heterorretrocognições 

(identificação de personalidades consecutivas). 
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20.  Holossoma doador: a disponibilização gratuita dos próprios recursos físicos, ener-

géticos, afetivos e intelectuais. 

21.  Identidade extra: a interassistencialidade multissecular. 

22.  Intermissão prolongada: a interassistencialidade autoconsciente. 

23.  Inversão interassistencial: o ciclo alternante amparador-amparando. 

24.  Jubileu evolutivo pessoal: a interassistencialidade contínua. 

25.  Lexicologia cerebral rica. 

26.  Liderança multidimensional cosmoética: a atração e condução interconsciencial. 

27.  Macrossoma pessoal: a Parafisiologia identificada. 

28.  Memória contínua: a partir do período infantil. 

29.  Multicompletismo: o proexólogo veterano. 

30.  Mundividência atacadista: a Cosmovisiologia Teática. 

31.  Ofiex pessoal ativa: a vida intrafísica expandida. 

32.  Omniconvivialidade sadia: o respeito a todos os seres vivos, intra e extrafísicos. 

33.  Omniempatia: a empatia multiplanetária; a megafraternidade pré-maternológica. 

34.  Ortotaquipsiquismo: a ortotaquirritmia autolúcida. 

35.  Paciência interassistencial técnica. 

36.  Pangrafia funcional. 

37.  Paragenética pessoal vigorosa: a supremacia sobre a Genética. 

38.  Parapsiquismo interassistencial cosmoético. 

39.  Paraverbação pessoal: a interassistencialidade do princípio-meio-fim. 

40.  Perfil conciliador universal: a habilidade pacificadora. 

41.  Pré-Maternologia Pessoal: a interassistencialidade interplanetária. 

42.  Prospectiva grupocármica: a sistematicidade quanto aos dinamismos intracons-

cienciais, interconscienciais e intergrupais. 

43.  Racionalidade evolutiva: as multiconsiderações pautadas no autodiscernimento 

cosmoético e na inteligência evolutiva. 

44.  Selfparamicrochip: a autopesquisa da transcendência paratecnológica. 

45.  Taquirritmia megagescônica pessoal: o taquipsiquismo interassistencial prolífico. 

46.  Tenepessologia avançada: a interassistencialidade full time (24 horas). 

47.  Traforismo realista: o cético otimista cosmoético (COC). 

48.  Transparência consciencial: a conscin-cobaia exposta. 

49.  Triatletismo consciencial: a interassistencialidade convergente englobando a invé-

xis, a tenepes e o epicentrismo lúcido. 

50.  Tridotalidade consciencial: a interassistencialidade versátil ou polivalente. 

 

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 megaconvergência intraconsciencial, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

08.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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11.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

12.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Superdotação  somática:  Somatologia;  Homeostático. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  MEGACONVERGÊNCIA  INTRACONSCIENCIAL  CONSTITUI  

REALIZAÇÃO  FACTÍVEL  A  SER  CONSIDERADA  INDISTIN-
TAMENTE,  SEM  EXCEÇÃO,  POR  TODAS  AS  CONSCINS  

INTERMISSIVISTAS,  EM  QUALQUER  IDADE  INTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou o nível da megaconvergência das 

próprias conquistas intraconscienciais? Está satisfeito com o resultado das autopesquisas? 
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M E G A D E S A F I O    D O    I N T E R M I S S I V I S T A  
( MA X I P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megadesafio do intermissivista, homem ou mulher, cognopolita, é a con-

dição de ultrapassagem das marcas evolutivas pessoais do próprio passado, se possível por meio 

de recursos e empreendimentos superiores aos apresentados pelos gigantes dos séculos, os sábios, 

os polímatas e os gênios da Sociedade Intrafísica (Socin) ainda patológica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega provém do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O primeiro prefixo des deriva do idioma 

Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O termo afiar procede do idioma Português Anti-

go, “afiançar; manter fidelidade com alguém”, e este do idioma Latim, fidere, “fiar-se, confiar”. 

O vocábulo desafiar apareceu no Século XIII. A palavra desafio surgiu no Século XV. O segundo 

prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo 

missão deriva do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de 

mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII.  

O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Megarrepto do intermissivista. 2.  Megadesafio do cognopolita.  

3.  Megarreptação do cognopolita. 4.  Megaprovocação autevolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas megadesafio do intermissivista, megadesafio ini-

cial do intermissivista e megadesafio avançado do intermissivista são neologismos técnicos da 

Maxiproexologia. 

Antonimologia: 1.  Indiferença evolutiva. 2.  Ignorância quanto à Proexologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o megadesafio do intermissivista; o megadesafio da cognopolita; o megarrep-

to do intermissivista; o megarrepto da intermissivista; o megarreptamento do cognopolita; a au-

tossuperação evolutiva; a superação da Eletronótica; a autossuperação da Religião; o autorado;  

a escala das prioridades evolutivas; o segundo tempo evolutivo; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a invéxis; a tenepes; a ofiex pessoal; as Centrais Extrafísicas; os ex-

trapolacionismos parapsíquicos; a desperticidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermisivo; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Enumerologia: o modo de ser da conscin; o nível de vida do intermissivista; o holopen-

sene padrão escolhido; o lugar ao Sol; a categoria elevada escolhida; o mar de almirante; o céu de 

brigadeiro. 

Politicologia: a burocracia. 

Holotecologia: a desafioteca; a reptoteca; a experimentoteca; a cognoteca. 
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Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisolo-

gia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia; a Proexolo-

gia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o triatleta conscienciológico; o autor da Conscienciologia; o jubilado 

evolutivo; o intermissivista; o cognopolita; o ofiexista; o inversor existencial; o voluntário da 

Conscienciologia. 

 

Femininologia: a triatleta conscienciológica; a autora da Conscienciologia; a jubilada 

evolutiva; a intermissivista; a cognopolita; a ofiexista; a inversora existencial; a voluntária da 

Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cerebralis; o Homo 

sapiens cerebralis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens compensator; o Homo sa-

piens scientificus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens provectus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens or-

thopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megadesafio inicial do intermissivista = a primeira obra pessoal publica-

da; megadesafio avançado do intermissivista = a megagescon ou a obra-prima pessoal publicada. 

 

Intermissiologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a rigor, a pretensão maior, o megade-

safio ou o repto máximo, extremamente provocativo, do intermissivista cognopolita, homem ou 

mulher, é superar a falta do equipamento mentalsomático das pessoas, até mesmo excepcional-

mente brilhantes, contudo ainda sem o embasamento da inteligência evolutiva (IE) ou de algum 

Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, mesmo primário. Tais recursos o intermissivista já dis-

põe. Portanto, não é justificativa razoável a postura de não encarar o megadesafio. 

 

Caracterologia. A partir do exposto, é racional classificar os desafios, ante as deficiên-

cias paracognitivas até mesmo das conscins de elevado nível, em duas categorias básicas: 

1.  Científica. O intermissivista cognopolita tem de superar as marcas de ótimas pessoas, 

até completistas, na área da Ciência Convencional, mas ainda não ideais, por exemplo, Robert  

George Jahn (1930–). Este pesquisador de alto gabarito na área da Parapsicologia, em Princeton, 

conhecido e admirado por este autor-coordenador há décadas, tem feito o máximo possível para 

demonstrar a realidade paraperceptiva, por meio dos recursos da Ciência Materiológica, mas 

debalde. Igual a legiões de outros notáveis pesquisadores do passado, não alcançou a revalidação 

dos materialistas para a Parafenomenologia e a multidimensionalidade da consciência, através dos 

aparatos fisicalistas da Ciência Convencional. O grande experimentador jamais empregou publi-

camente o estado vibracional (EV), por si mesmo, para exteriorizar as energias conscienciais 

(ECs) além dos sentidos e recursos somáticos. 

2.  Religiosa. O intermissivista cognopolita tem de superar também as marcas de ótimas 

pessoas, até completistas, mas ainda não ideais, na área do assistencialismo religioso (tacon), por 

exemplo, Francisco Cândido Xavier (1910–2002), o grande brasileiro com o qual este autor traba-

lhou durante a década de 1956 a 1966. O exemplar psicógrafo não deu aulas e nem cursos, não 

promoveu pessoalmente nenhum workshop e nem publicou manuais. Parou no assistencialismo 

primário mais simpático da tacon populista, salvacionista e santificadora. Estacionou no processo 
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simples, contudo medievalesco e automimético, sem maiores esclarecimentos (tares) objetivando 

a Cosmoeticologia, a Evoluciologia e o Universalismo. 

 

Taxologia. Conforme os princípios da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 15 ferramentas conscienciais ou instrumentos evolutivos de eleição, já identificados  

e disponíveis teaticamente para o emprego livre, quais megadesafios para o intermissivista cogno-

polita, homem ou mulher: 

01.  Autorado (Proexologia). 

02.  Centrais Extrafísicas (Extrafisicologia). 

03.  Ciclo de primeneres (Cipriene). 

04.  Código pessoal de Cosmoética (CPC). 

05.  Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

06.  Empresa Conscienciocêntrica (EC; Conscienciocentrologia). 

07.  Escala das prioridades evolutivas (Evoluciologia). 

08.  Extrapolacionismos parapsíquicos (Parapercepciologia). 

09.  Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

10.  Inversão existencial (Invexologia). 

11.  Itinerância pedagógica (Reeducaciologia). 

12.  Jubileu evolutivo (Intrafisicologia). 

13.  Ofiex pessoal (Ofiexologia). 

14.  Radicação vitalícia na Cognópolis (Maxiproexologia). 

15.  União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN). 

 

Fatuística. Diante da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 fatos 

negativos em relação às Ciências Convencionais, Eletronóticas ou Dermatológicas assentadas no 

paradigma newtoniano-cartesiano obsolescente, cuja hegemonia está cada vez mais questionada: 

1.  Afastamentos: as Ciências Convencionais estão demasiadamente afastadas do con-

creto, da complexidade do real das consciências, até das prioridades evolutivas dos próprios cien-

tistas e respectivas famílias. 

2.  Antiecologia: desconsideram os graves problemas de desequilíbrio do holopensene 

terrestre, o ambientalismo, a Ecologia, causados pelo sistema insano do capitalismo selvagem. 

3.  Delinquências: submetem-se cegamente aos poderosos com os cientistas – a maioria 

– fazendo vistas grossas aos problemas sociais, lutando por prestígio social e recursos para si e os 

próprios projetos, dentro do universo da delinquência acadêmica ou da traição do intelectual. 

4.  Limitações: atuam sufocadas pela especialização excessiva limitadora da criativi-

dade. 

5.  Mercados: são regidas pela lógica perversa dos mercados, notadamente pela Tecno-

logia e o Belicismo. 

6.  Necessidades: não atendem às necessidades atuais das aspirações mais profundas da 

Humanidade. 

7.  Problemas: não se ocupam suficientemente em resolver problemas capazes de me-

lhorar a condição de vida de centenas de milhões de deserdados, despossuídos e famintos pela 

Terra afora. 

 

Longevidade. A vida humana até o Século XIX não comportava a elaboração da progra-

mação existencial, pois as pessoas – a maioria absoluta – dessomavam muito jovens sem desfrutar 

da oportunidade de fazer a união potencializadora das experiências pessoais com a lucidez manti-

da na maturidade, os únicos recursos capazes de sustentar a consecução razoável da programação 

existencial. Este fato explica a razão dos Cursos Intermissivos terem começado, de modo mais 

amplo, somente a partir da década de 50 do Século XX, e equivale a certa compensação para  

o início da reurbanização terrestre e a ressoma, em massa, das consréus resgatadas da Baratros-

fera e não transmigradas para planetas evolutivamente inferiores. 
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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 megadesafio do intermissivista, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

04.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

12.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  MEGADESAFIO  DO  INTERMISSIVISTA  É  A  SÍNTESE  

PROVOCATIVA  DAS  MAXIPROÉXIS  DOS  COGNOPOLITAS  

VOLUNTÁRIOS  DA  COMUNIDADE  CONSCIENCIOLÓGICA  

COSMOÉTICA  INTERNACIONAL  OU  DA  COGNÓPOLIS. 
 

Questionologia. Você admite a viabilidade intrafísica do megadesafio do intermissivista 

ou do cognopolita, homem ou mulher? Está preparado e disposto a encará-lo? 
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M E G A D O A Ç Ã O  
( 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 megadoação é o ato, processo ou efeito de doar alguma coisa, bem ou 

conjunto de bens, em favorecimento de alguém ou instituição, com fins exclusivamente evoluti-

vos ou libertários das consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo doação procede do idioma Latim, 

donatio, “ação de dar; dádiva; presente; brinde; doação”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Megadádiva. 02.  Megapresente. 03.  Megauxílio. 04.  Megajuda. 

05.  Megabeneficência. 06.  Megafilantropia. 07.  Megabnegação. 08.  Megagenerosidade.  

09.  Megassistência. 10.  Magnanimidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo doação: 

doabilidade; doada; doado; doador; doadora; doar; doário, doável, megadoação; minidoação. 

Neologia. O vocábulo megadoação e as 3 expressões compostas megadoação mínima, 

megadoação mediana e megadoação máxima são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Megarrecepção. 02.  Bambúrrio. 03.  Minidoação. 04.  Apego.  

05.  Avareza; usura. 06.  Cupidez. 07.  Ganância. 08.  Cobiça. 09.  Maleficência. 10.  Egocentris-

mo adulto; egolatria. 

Estrangeirismologia: a pessoa economicamente large; o breakthrough interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Quem doa, 

constrói. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a megadoação; a megadoação do esforço pessoal, máximo, continuado, às 

obras libertárias das consciências; a doação do autoconhecimento; a doação de sangue; a doação 

de órgãos; a magnanimidade pessoal; a grande assistencialidade social; a Megaetologia; a presen-

ça catalítica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do amparo individual; a teoria do amparo grupal. 

Tecnologia: a técnica do tenepessismo. 

Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

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; 
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o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Binomiologia: o binômio doação-recepção; o binômio serenidade-benignidade. 

Interaciologia: a interação tacon-tares. 

Crescendologia: o crescendo recepção-doação. 

Trinomiologia: o trinômio compra-venda-doação. 

Antagonismologia: o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo 

Magnanimologia / belicismo. 

Politicologia: a democracia; o socialismo cosmoético. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a hilefobia; a hobofobia; a peniafobia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a despertoteca; 

a voluntarioteca; a teaticoteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Policarmologia; a Consciencioterapia;  

a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Parassociolo-

gia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin minipeça 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 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 megadoador. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a megadoadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens megadonator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens offiexista; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megadoação mínima = a doação dos livros da biblioteca pessoal; mega-

doação mediana = a doação das energias conscienciais (ECs) durante as práticas da tenepes; me-
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gadoação máxima = a doação da megagescon ou do livro – obra-prima pessoal – às instituições 

assistenciais. 

 

Culturologia: a cultura da maxifraternidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 categorias de megadoações no universo da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI), na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, Brasil: 

01.  Biblioteca. Megadoação da biblioteca pessoal para a Holoteca do CEAEC. 

02.  Canetas. Megadoação das coleções de canetas para a escrita dos consulentes e reda-

tores das estações de trabalho do Holociclo da Enciclopédia da Conscienciologia. 

03.  Copyright. Megadoação dos direitos autorais ou patrimônios intelectuais dos livros 

pessoais para fins interassistenciais. 

04.  Dicionários. Megadoação das livres consultas aos milhares de dicionários, expostos 

abertamente sobre mesas, da Lexicoteca do Holociclo da Enciclopédia da Conscienciologia. 

05.  Ofiexologia. Megadoação anônima das tarefas assistenciais diárias da oficina extra-

física (ofiex), pessoal, por parte do ofiexista, homem ou mulher. 

06.  Papéis. Megadoação das torres de papéis em branco aos consulentes e redatores das 

estações de trabalho do Holociclo da Enciclopédia da Conscienciologia. 

07.  Tenepessologia. Megadoação anônima das tarefas energéticas diárias dos pratican-

tes da tenepes. 

08.  Tertúlias. Megadoação das aulas diárias do Curso de Longo Curso, ou das tertúlias 

conscienciológicas na Cognópolis. 

09.  Verbetes. Megadoação diária das centenas de verbetes impressos e debatidos nas 

tertúlias conscienciológicas. 

10.  Voluntariado. Megadoação dos serviços voluntários conscienciológicos dos cogno-

politas. 

 

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 megadoação, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

OS  ATOS  DAS  MEGADOAÇÕES  JÁ  APONTAM,  HOJE, 
AS  DIRETRIZES  DO  FUTURO  DA  MEGAFRATERNIDADE   
DA  HUMANIDADE,  NO  HOLOPENSENE  DA  HARMONIO- 

LOGIA  DOS  CIDADÃOS  LÚCIDOS  DO  ESTADO  MUNDIAL. 
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Questionologia. O ato da megadoação já foi praticado ou é vivenciado por você, leitor 

ou leitora? De qual categoria? 
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M E G A E M P R E E N D I M E N T O    CO N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( C O N S C I E N C I O C E N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaempreendimento conscienciológico é o trabalho conjunto dos vo-

luntários da Conscienciologia objetivando a construção de obras libertárias em prol da reeducação 

cosmoética das consciências humanas nesta dimensão intrafísica (Intrafisicologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo empreender procede do idioma La-

tim, imprehendo ou impraehendo, “tentar executar uma tarefa”. Surgiu no Século XVII. O vocá-

bulo empreendimento apareceu no Século XIX. A palavra consciência vem igualmente do idioma 

Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; sen-

so  ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento 

de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; 

tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Interpresa da Conscienciologia. 2.  Maxicometimento consciencioló-

gico. 3.  Empreendedorismo cosmoético. 4.  Megagescon. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaempreendimento conscienciológico, me-

gaempreendimento conscienciológico básico e megaempreendimento conscienciológico avança-

do são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia. 

Antonimologia: 1.  Miniempreendimento conscienciológico. 2.  Empreendimento con-

vencional. 3.  Instituição total. 4.  Megaparaempreendimento conscienciológico (Interlúdio). 

Estrangeirismologia: os Campi Conscienciais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a cúpula ortopensênica grupal. 

 

Fatologia: o megaempreendimento conscienciológico; a sustentabilidade das pesquisas 

da Conscienciologia; o paradigma consciencial; o holopensene grupal; a empresa intrafísica cons-

cienciológica; a Filosofia cosmoética dos negócios; os empreendimentos pró-universalismo;  

o conscienciocentrismo explícito; a Consciencioterapia em grupo; o centro de epicentros cons-

cienciais; a implementação de grande instituição; a infraestrutura de instalações consciencio-

lógicas; o empreendedorismo multidimensional; o empreendedorismo paragenético; a basecon 

grupal avançada; a implantação da Cognópolis em Foz do Iguaçu; a materialização teática da Ci-

dade do Conhecimento; o suporte das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a União das Insti-

tuições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); a autocognição da inteligência evolutiva 

(IE); a Holoteca em bases conscienciológicas; o Complexo Conscienciológico; a reurbanização 

intrafísica (reurbin). 

 

Parafatologia: os reflexos humanos das Comunidades Extrafísicas evoluídas; os refle-

xos evolutivos da aprendizagem dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos; a reurbaniza-

ção extrafísica (reurbex). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia. 
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Holotecologia: a superlativoteca; a laboroteca; a economoteca; a abjuncioteca; a cosmo-

eticoteca; a voluntarioteca; a biblioteca; a pedagogoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Conscienciologia Teática; a Experi-

mentologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a consciência empreendedora. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o tenepessista; o epicon lúcido; o empresário cons-

cienciológico; o empreiteiro cosmoético; o gestor de empreendimentos libertários; o gestor de no-

va empresa; o tocador de obra. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a tenepessista; a epicon lúcida; a empresária cons-

cienciológica; a empreiteira cosmoética; a gestora de empreendimentos libertários; a gestor de no-

va empresa; a tocadora de obra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens imprehensor; o Homo sapiens parapoliticologus; o Ho-

mo sapiens experimentor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens parapaedagogus;  

o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens reeducator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaempreendimento conscienciológico básico = a Enciclopédia da 

Conscienciologia; megaempreendimento conscienciológico avançado = o conjunto das obras es-

critas dos autores mentaissomáticos da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna-

cional. 

 

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 megaempreendimento conscienciológico, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

5.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

6.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

O  MEGAEMPREENDIMENTO  CONSCIENCIOLÓGICO 
É  FRUTO  DOS  ESFORÇOS  DE  VOLUNTÁRIOS  COSMOÉTI-
COS,  HOMENS  E  MULHERES  COM  VÍNCULO  CONSCIEN-

CIAL,  NO  CONTRAFLUXO  DA  SOCIN  AINDA  PATOLÓGICA. 
 

Questionologia. Qual nível de participação você se disponibiliza para os empreendimen-

tos conscienciológicos? 
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M E G A E N C O N T R O    CR Í T I C O  
( A U T O M E G A D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaencontro crítico é a vivência lúcida da conscin, homem ou mulher, 

de encontro singular com personalidade de maior gabarito na Escala Evolutiva das Consciências, 

capaz de ampliar a autocompreensão teática das realidades e pararrealidades da maxiproéxis gru-

pal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo encontrar vem do idioma Latim, 

incontrare, constituído pelo prefixo in, “privação; negação; aproximação; transformação”, e con-

tra, “em frente de; em oposição a; contrariamente a; para com; a respeito de; em frente; defronte”. 

Apareceu no Século XIV. O vocábulo crítico provém do idioma Latim, criticus, adaptado do idio-

ma Grego, kritikós, “que julga; que avalia e decide”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Megaencontro singularíssimo. 2.  Megaencontro evolutivo. 3.  Mega-

encontro extraordinário. 4.  Megaentrevista rara. 5.  Megaentrevista irresistível. 6.  Megaentrevis-

ta superrecicladora. 7.  Maxirreencontro assistencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas megaencontro crítico, megaencontro crítico míni-

mo, megaencontro crítico intermediário e megaencontro crítico avançado são neologismos técni-

cos da Automegadiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Encontro pós-dessomático. 2.  Encontro intermissivo. 3.  Encontro 

corriqueiro. 4.  Encontro consciex-consciex. 5.  Desencontro tarístico. 6.  Desencontro evolutivo. 

7.  Desencontro assistencial. 

Estrangeirismologia: o momentum maximum evolutivo; o momentum criticus; o modus 

vivendi acachapante; o know-how evolutivo; o paramicrochip; a alavanca para o turning point;  

o upgrade intraconsciencial singular heteromotivado; o Serenarium; os dividendos a posteriori 

do megaencontro raro. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Serenologia Aplicada. 

Coloquiologia: – O banho de loja evolutivo. 

Unidade. A unidade de medida do megaencontro crítico é a recuperação de megacons. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; os autopensenes; a au-

topensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene das Cognópolis favorecen-

do a conquista da autodesperticidade; o holopensene atrator de consciências mais lúcidas; a testa-

gem do holopensene dos Serenões. 

 

Fatologia: o megaencontro crítico; a maxientrevista singular; o curso de pós-doutorado 

evolutivo personalizado; o anseio pelo conhecimento avançado; os megadesafios acessíveis e exe-

quíveis para quem procura evoluir com autodiscernimento; a autodeterminação evolutiva da cons-

ciência neofílica; o trabalho antelucano predispondo a conexão com consciências mais lúcidas;  

o nível de cosmoética aproximando ou distanciando o intermissivista do megaencontro crítico;  

o cosmoeticograma pessoal; o caminho já percorrido rumo ao compléxis; a hiperacuidade na 

identificação de situação evolutiva singular; a etiqueta evolutiva durante o momento impactante;  
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a vida intrafísica anônima do Serenão, descoberta pela conscin lúcida; a entrevista evolutiva sin-

gular promovendo a megarreciclagem intraconsciencial; o incremento exponencial da lucidez;  

a ampliação das prioridades evolutivas; a recuperação de cons magnos; a reaquisição dos reais va-

lores intraconscienciais; as autoconquistas íntimas derivadas do megaencontro crítico; o reaviva-

mento de megatrafores adormecidos; o entrosamento teático do automegatrafor com o materpen-

sene pessoal; a qualificação das autoconvicções; a consolidação da autoconfiança interassistenci-

al; a megadecisão responsável pela agilização evolutiva; a potencialização maior dos autodesem-

penhos; o autorado megagescônico; o entendimento parcial do real conteúdo transmitido; as pes-

quisas dos megarreflexos, dos megalampejos e dos megavislumbres; o contato com a macrocons-

ciencialidade; o maxiperfil consciencial; a megapolimatia; a ultrasserenidade; o fato de o megaen-

contro crítico lúcido ser capaz de fornecer mais dados evolutivos comparado às experiências ao 

longo de única vida; a entrevista com Serenão enquanto meta factível do inversor até os 40 anos 

de idade; a possibilidade de o inversor atingir a desperticidade aos 46 anos de idade; a entrevista 

duplista com Serenão; o parentesco de consciências evolutivamente lúcidas; a atual Era dos 

Conscienciólogos e Serenões possibilitando, cada vez mais, os megaencontros críticos; o fato de 

vivenciar o megaencontro crítico, enquanto conscin, ser prioritário à condição pós-dessomática;  

o caminho da Evoluciologia Pessoal; o caminho da Serenologia. 

 

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

zação multidimensional (AM); a paracondução até o megaencontro crítico; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal; a assim rara; a projetabilidade lúcida; a paravisitação em comunex avan-

çada; os fenômenos parapsíquicos complexos; a paraprocedência da conscin; os efeitos renovado-

res dos extrapolacionismos parapsíquicos; a expansão das autoparapercepções; a expansão dos 

atributos mentais; a autoparapercuciência; a imersão em holopensene mais hígido; a paraidentifi-

cação do núcleo do campo de energia homeostática, hígida, firme e cosmoética; a necessidade em 

manter perspicácia cognitiva e evolutiva diante do paramomento superimpactante; o autodiscerni-

mento quanto à diferenciação dos potenciais energéticos; a paraevidência; a paraprova vivêncial 

direta; a confirmação a porteriori da hipótese de vivência do megaencontro crítico; a fundamenta-

ção pessoal do parafato; os dividendos paracognitivos do megaencontro crítico; a prospectiva da 

autofiex; as Centrais Extrafísicas; o antes e depois no emprego da inteligência evolutiva (IE); as 

concausas extrafísicas do megaencontro crítico; o paraentrelinhamento do megaencontro e das in-

formações recebidas; a exaustividade na avaliação de cada ideia derivada da entrevista com Sere-

não; a megaexplicitação cosmoética; a parapreceptoria evolutiva ocorrendo muito tempo antes do 

megaencontro crítico; a vivência da cosmoconsciência; o intercâmbio de experiências entre os 

participantes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) e da Comuni-

dade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); a ampliação significativa do entendi-

mento multidimensional e multiexistencial da dinâmica evolutiva pessoal e grupal; a transconsci-

encialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo 

bússola intraconsciencial–voliciolina; o sinergismo ampliação da autopercepção–pináculo da 

autolucidez; o sinergismo detalhismo-exaustividade; o sinergismo autesforço proéxico conscien-

te–bambúrrio paraideativo singular; o sinergismo pancognição-holomaturidade; o sinergismo 

Curso Intermissivo (CI)–invéxis–tenepes–epicentrismo–desperticidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao megaencontro crítico; o prin-

cípio de quem procura, acha; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) interdimensional; 

o princípio ordenador das manifestações autopensênicas; o megaprincípio do “nada substitui  

o esforço pessoal”; o princípio da prioridade compulsória (PPC); os princípios do Paradireito;  

a associação de princípios mentaissomáticos; a compreensão maior, profunda e abrangente do 

princípio da evolução grupal interassistencial. 
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Codigologia: a atualização constante e progressiva do código pessoal de Cosmoética 

(CPC) enquanto chave para vivência do megaencontro crítico; o código grupal de Cosmoética 

(CGC) do Colégio Invisível dos Evoluciólogos e dos Serenões definindo o momento certo para  

o megaencontro evolutivo; os paracódigos extrafísicos de conduta pessoal na paraentrevista sin-

gular. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do materpensene; a teoria da ação e reação 

holocármica; a teoria da evolução consciencial; a teoria de única ideia transmitida poder im-

plantar o paramicrochip na conscin; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências; a teoria da 

coexistência intraconsciencial do binômio idiotice intrafísica aparente–genialidade evolutiva 

constatada. 

Tecnologia: a aplicação da técnica de viver evolutivamente; a técnica da invéxis sendo 

“menina dos olhos” de Evoluciólogos e Serenões; a técnica do conscienciograma embasando  

a identificação de personalidade rara; as técnicas projetivas propiciando o parencontro evoluti-

vo; a técnica da telepatia; a ampliação autocognitiva oriunda da sequência de experimentos com 

a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da exaustividade aplicada à Autorrecinologia;  

a heteropesquisa através da técnica da conscin-cobaia, otimizando a autocalibragem da bússola 

intraconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico predispondo ao megaencontro críti-

co; os professores da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS); os voluntários da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); a in-

tegração voluntariado-paravoluntariado; o voluntariado híbrido (intrafísico e extrafísico) profis-

sional vivenciado através da ofiex direcionando a conscin para o megaencontro crítico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da cosmoconsci-

ência; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico radical 

da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Inverso-

res Existenciais; o Colégio Invisível dos Maxiproexistas; o Colégio Invisível dos Despertos;  

o Colégio Invisível das Semiconsciexes; o Colégio Invisível dos Teleguiados Autocríticos; o Colé-

gio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível das Consci-

exes Livres (CLs). 

Efeitologia: o efeito interassistencial das amizades evolutivas multiexistenciais; o efeito 

tarístico da explicitação precisamente encaixada no contexto; o efeito de juntar as pontas através 

da autorreflexão; os efeitos holossomáticos do paraimpacto cosmoético; o efeito catártico do 

contato com holopensene super-homeostático; os efeitos do dicionário cerebral na captação das 

diretrizes expostas por consciências mais lúcidas; o efeito do megaencontro crítico na aplicação 

profissional da técnica de mais 1 ano de vida; os efeitos dos megacons na cosmovisão seriexoló-

gica. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da análise dos indícios prévios do mega-

encontro crítico; as neossinapses evolutivas elaboradas através do emprego da técnica da auto-

cosmoética destrutiva aplicada às verdades relativas pessoais pós-megaencontro crítico; as neos-

sinapses autoprioritárias enquanto efeito sadio dos megacons recobrados; o realinhamento fino 

com as paraneossinapses intermissivas; a consolidação das neossinapses a partir do binômio 

neo-hábitos evolutivos–neorrotinas interassistenciais; as neossinapses intrafísicas favorecendo 

as futuras paraneossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo refletir-decidir; o gatilho para a entrada 

no ciclo mentalsomático; o aproveitamento do ciclo turno matutino–turno vespertino–turno no-

turno–turno antelucano; o ciclo recebimentos raros–retribuições singulares; o ciclo de primave-

ras energéticas (cipriene) desencadeado pelas recins pós-megaencontro crítico levando à eutimi-

a; o ciclo da evolução automegacons-autodesassédio-autodesperticidade. 

Enumerologia: a paralimpeza do holopensene pessoal; a paralimpeza da parapsicosfera 

pessoal; a paralimpeza do holossoma; a paralimpeza das energias gravitantes da residência proe-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14783 

xogênica; a paralimpeza da tenepes; a paralimpeza da ofiex; a paralimpeza de toda vida multidi-

mensional. 

Binomiologia: o binômio encontro-entrevista; o binômio paraencontro-parentrevista;  

o binômio falar menos–escutar mais; o binômio forma-conteúdo; o binômio indício-evidência;  

o binômio hipótese-confirmação; o binômio memória-autodiscernimento; o binômio força pre-

sencial desassediadora–recuperação de cons magnos; o binômio cosmovisão-cosmoconsciência; 

o binômio balanço existencial–planejamento interassistencial; o binômio heteroinspiração-auto-

transpiração; o binômio autocognição-autevolução; o binômio Cronêmica-Proxêmica. 

Interaciologia: a interação fatos–parafatos; a interação retrovidas–vida atual; a intera-

ção ortopensenidade intrafísica–amparo extrafísico; a interação assistência extrafísica prévia– 

–megaencontro crítico; a interação resultado proéxico conquistado–neoaporte proexológico;  

a interação cosmovisão-megafoco; a interação taquipsiquismo–instantaneidade consciencial. 

Crescendologia: o crescendo análise simples–análise composta; o crescendo monovi-

são-cosmovisão; o crescendo conhecimento-responsabilidade; o crescendo expansão cognitiva– 

–expansão interassistencial; o crescento explicitação evolutiva–autorreflexão profunda–autoulti-

mato cosmoético–recin pragmática–consolidação neopatamar; o crescendo euforin-primener-

-cipriene-megaeuforização-parasserenidade; o crescendo Evoluciologia Teórica–Evoluciologia 

Teática; o crescendo rumo à omniconscientização cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da in-

traconsciencialidade; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio forma– 

–conteúdo explícito–conteúdo implícito; a compreensibilidade da paramensagem impactante rela-

tiva ao nível do trinômio acuidade paraperceptiva–bagagem paracognitiva–racionalidade para-

científica; o trinômio opinião pessoal–opinião do entrevistado–opinião extrafísica quanto ao 

autaproveitamento do megaencontro crítico; o trinômio autodiscernimento-autopriorização-auto-

megafoco; o trinômio evolutivo Despertologia-Evoluciologia-Serenologia. 

Polinomiologia: o polinômio autoparapsiquismo–autoparaevidência–autocerteza relati-

va–autoinconflituosidade; o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar;  

a explicitação intraconsciencial do polinômio valores-intenções-propósitos-expectativas; o poli-

nômio artigo-verbete-livro-megagescon sendo técnica eficaz ao jovem inversor promissor para 

atração de consciências de maior gabarito; o polinômio necessidades-interesses-preferências-es-

colhas; o polinômio forma-intensidade-extensão-duração-repercussão; o polinômio Paradireito- 

-Parapolítica-Paradiplomacia-Universalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin atenta / conscin desatenta; o antagonismo 

evidência / apriorismose; o antaganismo autexperimentação / heterexperimentação; o antagonis-

mo enfoque tímido / interpretação cosmovisiológica; o antagonismo antepassado de si mesmo  

/ autorrevezador multiexistencial; o antagonismo hipomnésia / hiperacuidade multidimensional;  

o antagonismo intenções explícitas / segundas intenções; o antagonismo megaencontro crítico  

/ amizades ociosas; o antagonismo evolutivo pré-serenão / Serenão. 

Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos; o paradoxo da conscin, quando mais lúcida, atentar acuradamente para  

a existência dos princípios conscienciais menos lúcidos; o paradoxo de atuação interassistencial 

sobre única conscin poder ser policármica; o paradoxo de 1 ato interassistencial crítico poder 

gerar megaprodutividade polivalente no assistido; o paradoxo da ampliação do entendimento 

cosmológico poder ocorrer através de única megapensenosfera harmônica; o paradoxo da cons-

cin foco do experimento necessitar sobrepairar o megaencontro crítico para apreender as ideias 

vivenciadas; o paradoxo de ser cosmoético o anonimato do Serenão, mesmo sendo a conscin com 

mais gabarito interassistencial. 

Politicologia: a invexocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cos-

moeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei do retorno; a lei de causa e efeito; 

a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao desempenho proéxico e à restauração da lucidez in-

termissiva máxima; a lei da megafraternidade evolutiva; as leis da Cosmoética; as leis do Para-

direito. 
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Filiologia: a neofilia; a criteriofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofi-

lia; a conscienciofilia; a mentalsomaticofilia; a megaverponofilia. 

Fobiologia: a decidofobia ao longo da vida inibindo os megaencontros críticos; a supera-

ção da autocriticofobia; o combate ao medo das autorresponsabilidades intermissivas; a erradica-

ção da autopesquisofobia; a eliminação da priorofobia; a supressão da autodisciplinofobia. 

Sindromologia: o banimento da síndrome da dispersão consciencial; o fim da síndrome 

da autossubestimação; a profilaxia da síndrome do estrangeiro (SEST); a eliminação da síndro-

me de Poliana; a extirpação da síndrome de Gabriela; a evitação da síndrome do já ganhou proe-

xológico; a oposição da síndrome da mediocrização consciencial. 

Maniologia: a evitação da gurumania; o corte da idolomania; a necessidade em sobrepu-

jar a egomania apesar de a vivência ser pessoal; a prevenção da mania de empurrar com a barri-

ga o autenfrentamento das necessidades evolutivas grupais; a entrevista com Serenão na mocida-

de fazendo a profilaxia das manias da terceira e quarta idades; a extirpação da riscomania 

advinda da valorização desta vida intrafísica singular; a superação da abulomania. 

Mitologia: a ablação do mito do Serenão perfeito; a renovação do mito do saber abso-

luto; o descarte do mito da transmissão pura do conhecimento; a destruição do mito da entrevista 

com Serenão até os 40 anos de idade ser condição irreal para o inversor pré-serenão; a supera-

ção do mito da autoimagem idealizada; a reciclagem do mito de pesquisar biografias somente de 

personalidades ilustres. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a ressomatoteca; 

a macrossomoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Automegadiscernimentologia; a Autolucidologia; a Autocognici-

ologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Invexologia; a Holomaturologia; a Paradireitolo-

gia; a Parapoliticologia; a Paradidaticologia; a Autodespertologia; a Autofiexologia; a Semicons-

ciexologia; a Autopensenologia; a Maxifraternologia; a Maxicosmovisiologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex;  

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 teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Sere-

não. 

 

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 teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Se-

renona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus;  
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o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens logicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaencontro crítico mínimo = a entrevista evolutiva com semiconsciex, 

ou o Homo sapiens semiextraphysicus; megaencontro crítico intermediário = a entrevista evolu-

tiva com evoluciólogo, ou o Homo sapiens evolutiologus; megaencontro crítico avançado = a en-

trevista evolutiva com Serenão, ou o Homo sapiens serenissimus. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a Paraculturologia Conscienciológica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Multidimensiologia, eis, na ordem alfabética, 2 tipos de mega-

encontro crítico possíveis para a conscin lúcida: 

1.  Intrafísico. O ocorrido com conscin de grande expressão na Escala Evolutiva das 

Consciências, em ambiente intrafísico. 

2.  Projetivo. O ocorrido com conscin ou consciex de grande expressão na Escala Evolu-

tiva das Consciências, em ambiente extrafísico, através da projeção consciente. 

 

Autocogniciologia. Considerando a Autodiscernimentologia, o pré-serenão intermissi-

vista pode refletir, ponderar e antever, com autocrítica e Cosmoética, sobre a conteudística das 

perguntas prioritárias a serem realizadas na presença de consciência de alta expressão evolutiva,  

a exemplo das 30 categorias temáticas expostas em ordem alfabética, com base na ampliação da 

Autocosmovisiologia: 

01.  Questão autanamnesológica. O autodiagnóstico intraconsciencial. 

02.  Questão autetiológica. Os motivos propulsores do megaencontro crítico. 

03.  Questão autevoluciológica. O turning point chave evolutivo. 

04.  Questão autoatributológica. A aplicação do megatrafor. 

05.  Questão autocogniciológica. A autocognição quanto ao saldo da Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP). 

06.  Questão autoconvergenciológica. O modo de convergência do automegatrafor com 

o automaterpensene. 

07.  Questão autocosmoeticológica. Os fundamentos do CPC. 

08.  Questão autocronológica. O aproveitamento racional do tempo intrafísico. 

09.  Questão autodefinológica. A definição da especialidade interassistencial. 

10.  Questão autodespertológica. O norte da bússola pessoal para a autodesperticidade. 

11.  Questão autofiexológica. O trafal para instalação de ofiex. 

12.  Questão autointermissiológica. A rememoração do último período intermissivo. 

13.  Questão automacrossomatológica. O emprego lúcido do macrossoma. 

14.  Questão automateológica. A interrogação evolutiva indecifrável. 

15.  Questão automaturológica. A explicitação dos paradeveres intermissivos. 

16.  Questão automegagesconológica. A materialização da obra-prima. 

17.  Questão autoparapercepciológica. O uso inteligente das parapercepções. 

18.  Questão autopensenológica. A qualificação da autopensenosfera. 

19.  Questão autopriorológica. A megafocagem na megaprioridade. 

20.  Questão autoproexológica. Os conteúdos da proéxis pessoal. 

21.  Questão autorrecinológica. As autorrecins prioritárias. 

22.  Questão autosseriexológica. A autopersonalidade consecutiva. 

23.  Questão autotaristicológica. A qualificação da interassistencialidade. 

24.  Questão autotecnológica. O aprendizado de técnica de viver. 

25.  Questão autotenepessológica. A centragem da vida na tenepes focando a ofiex. 

26.  Questão heteranonimatológica. A fundamentação do anonimato evolutivo. 

27.  Questão heterodesempenhológica. A performance excepcional interassistencial. 
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28.  Questão heterogrupocarmológica. O apontamento de amizades raríssimas intrafí-

sicas instigantes. 

29.  Questão heteromaxiproexológica. A função desempenhada na maxiproéxis grupal. 

30.  Questão heterosseriexológica. A estudo de caso singular a partir de heteropersona-

lidade consecutiva evolutiva. 

 

Paraprospectivologia. Sob o enfoque da Pragmaticologia, importa à conscin interessa-

da na vivência do megaencontro crítico não ter postura de improviso ao aguardar tal fato, para 

ponderar sobre a ocorrência. A autopreparação prévia através do trinômio autocognição-papel-

caneta desafia a autocosmovisão sobre a maneira de tirar proveito desta experiência, fazendo  

a profilaxia de atuação constrangedora de a conscin não saber aproveitar o momento singular. 

 

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 megaencontro crítico, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Macrossoma  idiota:  Serenologia;  Homeostático. 

07.  Maximologia  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Megaconvergência  intraconsciencial:  Serenologia;  Homeostático. 

09.  Megaexplicitação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Megapesquisa  da  holossutileza:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 

12.  Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 

13.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paraevidência:  Autoparapesquisologia;  Neutro. 

15.  Paramomento  impactante:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  MEGAENCONTRO  CRÍTICO  REVISA  O  MODUS  VIVENDI  

DA  CONSCIN  EXPERIMENTADORA,  EXPONDO  AS  RECINS  

PRIORITÁRIAS  INEVITÁVEIS  PARA  FAZER  JUS  À  AUTOR-
RESPONSABILIDADE  INTERASSISTENCIAL  INTERMISSIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista lúcido(a), está 

atento(a) para a possibilidade do megaencontro crítico? Já ponderou sobre como aproveitar ao 

máximo essa oportunidade evolutiva singular? 

 
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 

700, 752, 758, 759 e 762. 
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M E G A E N F O Q U E  
( ME G A E N F O C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaenfoque é o ato ou efeito de pôr em foco, enfocar, focalizar ou abor-

dar, com o máximo de hiperacuidade técnica e abrangência, determinado assunto ou perspectiva, 

envolvendo alguma realidade, pararrealidade, fato, parafato, fenômeno, parafenômeno, objeto ou 

coisa existente no holopalco do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O prefixo en vem do idioma Latim, in, “em; 

a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”. O termo foco procede também 

do idioma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. A palavra enfocar surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Megaenfocagem. 02.  Megafocagem. 03.  Megaenfocação. 04.  Me-

gaabordagem. 05.  Megafoco. 06.  Megafocologia. 07.  Paramegaenfocologia. 08.  Paraneoenfo-

que. 09.  Arquienfoque; meganálise. 10.  Paramegaabordagem. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo enfoque: en-

focação; enfocar; Enfocologia; enfoque-chave; megaenfocação; megaenfocagem; Megaenfocolo-

gia; megaenfoque; megafocagem; minienfoque; neoenfoque; paraenfoque; Paramegaenfocolo-

gia; paraneoenfoque. 

Neologia. As duas expressões compostas megaenfoque elementar e megaenfoque avan-

çado são neologismos técnicos da Megaenfocologia. 

Antonimologia: 01.  Minienfoque. 02.  Miniabordagem. 03.  Minifoco. 04.  Enfoque 

míope. 05.  Enfoque reducionista. 06.  Desfocagem. 07.  Desabordagem; inabordabilidade.  

08.  Insondabilidade. 09.  Inacessibilidade. 10.  Distanciamento. 

Estrangeirismologia: o approach técnico; o megalocus principal; o core da intenciona-

lidade pessoal; a magnum opus; o rapport; o outlook filosófico; o zoom; o spot básico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à pangrafia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognicialidade cosmovisiológica; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; o materpensene pessoal; a omniconvergência pensênica; a maxiluci-

dez autopensênica; o enciclopensene; a enciclopensenidade; os superpensenes; a superpensenida-

de; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o megaenfoque; o enfoque-chave; a logística do enfoque técnico; a autofoca-

lização no megafoco pesquisístico; o megafoco do experimento; o megafoco da ideia original;  

o megafoco em ganhos secundários; o neomegafoco; a zona de enfoque; o objetivo; a área pon-

tual; a via régia; a primeira diretriz; a questão central; o parângulo; a autoconcentração mental;  

a persistência no megafoco; o ato de sustentar o ponteiro consciencial no megafoco; o fulcro da 

abordagem; o perfil da pessoa; o megatrafor da conscin; o megafoco da Cosmossofia; a megages-

con pessoal. 

 

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

cialidade. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático. 

Teoriologia: a teoria do megafoco profissional. 

Tecnologia: a técnica do enfoque pessoal. 

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. 

Enumerologia: a sondagem; o toque; o ponto de partida; o ponto de vista; a perspectiva; 

o assédio ao fato; o megângulo. 

Antagonismologia: o antagonismo enfoque zetético / enfoque dogmático; o antagonis-

mo enfoque tímido / interpretação cosmovisiológica. 

Filiologia: a determinofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a evolucioteca; a cognoteca;  

a ciencioteca; a cosmoteca; a holisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Megaenfocologia; a Autocogniciologia; a Autexperimentologia; 

a Autopesquisologia; a Megaprospectiva; a Megafocologia; a Perfilologia; a Autocriteriologia;  

a Autopriorologia; a Parageneticologia; a Intencionologia; a Autevoluciologia; a Hermenêutica; 

a Para-Hermenêutica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin minipeça assistencial multidimensional; 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-

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 megafocus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens neo-

philicus; o Homo sapiens orientatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaenfoque elementar = a abordagem técnica, teática, ao próprio ma-

crossoma; megaenfoque avançado = a abordagem paratécnica, extrafísica, direta, ao próprio cor-

dão de prata. 

 

Contrapontologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética dos temas, 20 contrastes sobre os enfoques básicos na vida consciencial: 

01.  Enfoque amoral e / ou enfoque cosmoético. 

02.  Enfoque analítico e / ou enfoque sintético. 

03.  Enfoque artístico e / ou enfoque científico. 

04.  Enfoque autopesquisístico e / ou enfoque heteropesquisístico. 

05.  Enfoque dispensável e / ou enfoque ideal. 

06.  Enfoque específico e / ou enfoque pluralizante. 

07.  Enfoque estacionário e / ou enfoque evolutivo. 

08.  Enfoque humano e / ou enfoque extrafísico. 

09.  Enfoque ilógico e / ou enfoque sistemático. 

10.  Enfoque insignificante e / ou enfoque relevante. 

11.  Enfoque mínimo e / ou enfoque máximo. 

12.  Enfoque monovisual e / ou enfoque cosmovisual. 

13.  Enfoque patológico e / ou enfoque homeostático. 

14.  Enfoque pessoal e / ou enfoque universal. 

15.  Enfoque pontual e / ou enfoque exaustivo. 

16.  Enfoque realístico e / ou enfoque pararrealístico. 

17.  Enfoque restrito e / ou enfoque abrangente. 

18.  Enfoque superficial e / ou enfoque conteudístico. 

19.  Enfoque temporário e / ou enfoque permanente. 

20.  Enfoque teórico e / ou enfoque teático. 

 

Autocogniciologia. À luz da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 15 categorias de megaenfoques essenciais para a conscin lúcida chegar, hoje, ao co-

nhecimento de si mesma de maneira mais ampla e profunda: 

01.  Megaenfoque  da  megacognição  pessoal.  Intraconscienciologia. 

02.  Megaenfoque  da  megaconquista  pessoal.  Extraconscienciologia. 

03.  Megaenfoque  da  megadecisão  pessoal.  Decidologia. 

04.  Megaenfoque  da  megaempatia  pessoal.  Conviviologia. 

05.  Megaenfoque  da  megagescon  pessoal.  Proexologia. 

06.  Megaenfoque  da  megameta  pessoal.  Objetivologia. 

07.  Megaenfoque  da  megapriorização  pessoal.  Discernimentologia. 

08.  Megaenfoque  da  megassinalética  pessoal.  Parapercepciologia. 

09.  Megaenfoque  do  megaatributo  pessoal.  Mentalsomaticologia. 

10.  Megaenfoque  do  megadesafio  pessoal.  Intrafisicologia. 

11.  Megaenfoque  do  megaempreendimento  pessoal.  Profissionologia. 

12.  Megaenfoque  do  megapensene  pessoal.  Pensenologia. 

13.  Megaenfoque  do  megapotencial  pessoal.  Parageneticologia. 

14.  Megaenfoque  do  megaprincípio  pessoal.  Holofilosofia. 

15.  Megaenfoque  do  megatrafor  pessoal.  Traforologia. 

 

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

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

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

04.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

06.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

07.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

09.  Taxologia  das  megagestações:  Autoproexologia;  Homeostático. 

10.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  MEGAENFOQUE  TÉCNICO  E  PARATÉCNICO  É  FERRA-
MENTA  CAPAZ  DE  DINAMIZAR,  COM  ALTA  EFICÁCIA, 

A  AUTOCOGNIÇÃO  E  A  PARACOGNIÇÃO  DE  QUALQUER  

CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA  E  COGNOPOLITA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já procede a alguma categoria específica de me-

gaenfoque sobre questões existenciais? Em qual área de manifestação consciencial? 
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M E G A E N F O Q U E    S A D I O  
( A U T O P R I O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaenfoque sadio é a abordagem de elevada racionalidade analítica da 

própria realidade nua e crua de si mesma, por parte da conscin lúcida, homem ou mulher, ante 

qualquer crise, transe, percalço ou vicissitude, durante o transcurso da vida humana diuturna. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O prefixo en vem do idioma Latim, in, “em; 

a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”. O termo foco procede também 

do idioma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. A palavra enfocar surgiu no Século XX. O vocá-

bulo 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.  Megafoco homeostático. 2.  Cosmovisão hígida. 3.  Autorreflexão 

evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaenfoque sadio, megaenfoque sadio esboçante 

e megaenfoque sadio maduro são neologismos técnicos da Autopriorologia. 

Antonimologia: 1.  Minienfoque depressivo. 2.  Subenfoque homeostático. 3.  Minivi-

são autassediadora. 

Estrangeirismologia: o melhor approach técnico; o megalocus principal; o core da in-

tencionalidade pessoal sadia; o outlook holofilosófico; o spot básico homeostático; o approach 

cosmoético; o zoom salutar. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Autopriorologia Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição cosmovisiológica sadia; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; o materpensene pessoal; a omniconvergência pensênica; a maxiluci-

dez autopensênica; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os superpensenes; a superpenseni-

dade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; a au-

topensenização interassistencial. 

 

Fatologia: o megaenfoque sadio; o autassédio; o heterassédio; o autodesassédio; o hete-

rodesassédio; a ausência de autocrítica e a autocorrupção levando a conscin incauta ao caos da ir-

reflexão; a amparabilidade extrafísica, a autocriticidade e a autoincorrupção cosmoética mantendo 

a conscin lúcida na paz da megaeuforização. 

 

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 tarístico autoposicionamento- 

-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático sadio; os princípios científicos 

fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista 

do máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio filosófico patológico 

do Ignorantismo; os princípios constitutivos da vida moderna; o princípio do ceticismo otimista 

cosmoético. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do megafoco profissional. 

Tecnologia: a técnica do enfoque pessoal evolutivo. 

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. 

Enumerologia: a abordagem megafocal; a pesquisa proexológica; a hermenêutica evolu-

ciológica; a análise holossomatológica; a exegética extrafisicológica; o enfoque cosmovisioló-

gico; a experimentação serenológica. O megaenfoque descrenciológico; o megaenfoque traforista; 

o megaenfoque cooperativo; o megaenfoque reeducativo; o megaenfoque terapêutico; o megaen-

foque universalista; o megaenfoque cosmoético. 

Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscien-

ciológico; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituí-

vel; o binômio princípio da seriexialidade–princípio da inalienabilidade holobiográfica; o binô-

mio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal; o binô-

mio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio autovalores-megafoco. 

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 princípio do conhecimento (Autocogniciologia)–prin-

cípio da sociabilidade (Parassociologia); a interação megafoco autopensênico–taquirritmia me-

gagescônica. 

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 cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéti-

cos; o crescendo cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos–princípios do paradigma 

consciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo enfoque zetético / enfoque dogmático; o antagonis-

mo enfoque tímido / interpretação cosmovisiológica; o antagonismo megaenfoque sadio / me-

gaenfoque doentio; o antagonismo megafoco autopensênico / lateropensenidade; o antagonismo 

megafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo megafoco autopensênico / atenção 

saltuária; o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o an-

tagonismo do maior esforço evolutivo / princípio lúdico do prazer; o antagonismo pessoa antena-

da / pessoa confusionista; o antagonismo matriz mental fixada ou apriorística / matriz mental fle-

xível em atualização permanente; o antagonismo megaenfoque multidimensional / minienfoque 

eletronótico. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensêni-

co; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas públicas para  

a promoção da saúde da população. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade evolutiva. 

Filiologia: a filosofofilia; a gnosiofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomato-

filia; a criteriofilia; a evoluciofilia. 
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Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a evolucioteca; a cognoteca;  

a ciencioteca; a cosmoteca; a holisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Megaenfocologia; a Autocogniciologia; a Ex-

perimentologia; a Autopesquisologia; a Megaprospectivologia; a Megafocologia; a Perfilologia;  

a Autocriteriologia; a Parageneticologia; a Intencionologia; a Autevoluciologia; a Hermenêutica; 

a Para-Hermenêutica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens megaenfocator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens neo-

philicus; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaenfoque sadio esboçante = a postura habitual do rapaz ou da moça, 

iniciando a vida intrafísica, ainda na fase preparatória da programação existencial (autoproéxis); 

megaenfoque sadio maduro = a postura da pessoa, a partir da meia-idade física, em plena fase de 

consecução da programação existencial. 

 

Culturologia: a cultura da Priorologia Evolutiva; a Multiculturologia do Pacifismo. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a ta-

bela do confronto entre 10 subenfoques doentios fugazes e outros tantos megaenfoques sadios, 

eternos, próprios para a autorreflexão: 

 

Tabela  –  Subenfoques  Doentios  /  Megaenfoques  Sadios 

 

N
os

 Subenfoques  Doentios Megaenfoques  Sadios 

01. Angústia egocêntrica Maxiproéxis 

02. Autodepressão Serenarium 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14794 

N
os

 Subenfoques Doentios Megaenfoques Sadios 

03. Autovitimização genuflexa Strong profile 

04. Caixa craniana autista Cosmovisiologia 

05. Cólica intestinal Holorgasmo 

06. Restringimento somático Holossomaticidade 

07. Síndrome do ansiosismo Imobilidade física vígil 

08. Taquicardia Megaeuforização 

09. Vida animalizada Vida evolutiva 

10. Zumbidos mortificadores Música das comunexes 

 

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 megaenfoque sadio, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

04.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

05.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

06.  Megaenfoque:  Megaenfocologia;  Neutro. 

07.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

09.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  megafocal:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

13.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

14.  Taxologia  das  megagestações:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  OPÇÃO  INTELIGENTE  PELO  MEGAENFOQUE  SADIO  

CONSTITUI,  NA  ESSÊNCIA,  COM  MEGADISCERNIMENTO,   
A  SELETIVIDADE  DA  ABORDAGEM  DE  FATO  MELHOR,  
OTIMISTA,  COSMOÉTICA,  SUPEREFICAZ  E  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento aos megaenfoques sadios em tudo, 

por toda parte, a todo momento? Por qual razão? 
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M E G A E S T I G M A    E X I S T E N C I A L  
( ME G A P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaestigma existencial é a condição inconveniente, megatrafar, deslize 

ainda inalijável ou indescartável, manifestação autopensênica indefensavelmente errada, imatura, 

anticosmoética, gerada pela própria conscin ou por outrem, ao modo de insucesso dramático in-

corporado sigilosamente à própria vida da consciência e capaz de estigmatizá-la de imediato, 

acarretando prejuízos anticosmoéticos e jungindo-a, inevitavelmente, à condição da interprisão 

grupocármica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. A palavra estigma vem do idioma Latim, stigma, e esta do idioma Grego, stígma, “picada; 

marca feita com ferro e brasa; sinal; tatuagem”. Surgiu no Século XVIII. O termo existencial pro-

vém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Arquiestigma existencial. 2.  Megatrafar explícito. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaestigma existencial, megaestigma existencial 

inconsciente e megaestigma existencial autoconsciente são neologismos técnicos da Megaparapa-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Antiestigma existencial. 2.  Antiestigma ambiental. 3.  Antiestigma 

ecológico. 

Estrangeirismologia: o Trafarium; a dirty mind; a má performance evolutiva; o life-

work anticosmoético; a nódoa no curriculum vitae multidimensional; os body piercings. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas do soma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal estigmatizador; os nosopensenes; a nosopenseni-

dade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os 

intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes;  

a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os bagulhos autopensênicos; a pressão 

holopensênica das evocações negativas coletivas sobre a personalidade estigmatizada nesta vida  

e / ou em retrovidas; a fôrma holopensênica doentia de hoje repercutindo patologicamente nas 

próximas existências. 

 

Fatologia: o megaestigma existencial; o malentendido estigmatizador; as estigmatiza-

ções com efeitos irreversíveis; as marcas permanentes estigmatizantes; o autocomprometimento 

estigmatizador; a emoção estigmatizante; o autestigma como sendo autocastigo; a doença es-

tigmatizante; a vasectomia; a tatuagem; a circuncisão; a salpingectomia; a infibulação; a profissão 

estigmatizante; as estigmatizações da consciência; a vida sob o estigma da indignidade cometida; 

o antiexemplarismo pessoal; o preço da renitência na anticosmoética; as citações negativas nos 

registros historiográficos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) no vermelho; a inegável infradotalida-

de evolutiva; a extinção do estigma; a recuperação evolutiva; a recomposição grupocármica. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

o transtorno funcional indicador de parapatologia; os acidentes de percurso; a macro-PK destru-

tiva. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico vontade firme–intenção egocentrada–empre-

endimento interassediador; o sinergismo megapatológico estigma egocármico–estigma grupo-

cármico–estigma policármico da consciência exaltadora do pior (por exemplo: a conscin líder na-

zista). 

Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da holocarmalidade;  

o princípio do registro eterno das manifestações conscienciais; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP) majorando os compromissos grupocármicos dos atos anticosmoéticos. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a inevitabilidade das recomposições na teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: as técnicas de antiestigmatização; as técnicas interassistenciais. 

Voluntariologia: o papel retratador da vida dedicada ao voluntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Cons-

ciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito halo patológico da cadeia de erros pessoais nos compassageiros 

evolutivos; os efeitos da anticosmoética na vulnerabilidade à interassedialidade; os efeitos au-

torregressivos do megaestigma existencial incorporado à holobiografia. 

Ciclologia: o incremento de determinismo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ci-

clo vida estigmatizante–vidas de retratações. 

Enumerologia: a megaescolha antievolutiva; a megafalha consensual; a megatuação in-

defensável; a megassandice regressiva; a megairracionalidade inexplicável; a megamimese ectó-

pica; a megadesonra consciencial. 

Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio consciex-conscin; o binômio 

egoísmo-orgulho; o binômio autassédio-heterassédio. 

Interaciologia: a interação produto estigmatizante–profissional infeliz; a interação 

pseudossucesso intrafísico–megainsucesso pluriexistencial. 

Crescendologia: o crescendo estigmas reiterados–megaestigma existencial. 

Trinomiologia: o trinômio falta-falha-falência; o trinômio corpo-mente-consciência;  

o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia; o trinômio vergonha-cons-

trangimento-autoculpa; o trinômio patológico preconceituações-superstições-estigmatizações. 

Antagonismologia: o antagonismo estigma / antiestigma; o antagonismo estigma ego-

cármico / estigma grupocármico; o antagonismo trafor macrossomático / trafar paragenético;  

o antagonismo Paragenética / Genética. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin evolutivamente incauta buscando a fama através 

da marginalidade autestigmatizante. 

Politicologia: a belicosocracia. 

Legislogia: a lei do retorno patológico; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do 

maior esforço no labor interassistencial requerida para a eliminação gradativa da estigmatiza-

ção consciencial. 

Filiologia: a carência de neofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a autodisciplinofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia;  

a intelectofobia; a evoluciofobia; a priorofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: os mitos milenares ilusórios de glória, poder e fortuna intrafísicos. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a egoteca; a psicopaticoteca; a nosoteca; a assisten-

cioteca; a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Megaparapatologia; a Autenganologia; a Desviologia; a Experi-

mentologia; a Holobiografologia; a Perdologia; a Infortunística; a Acidentologia; a Egocarmolo-

gia; a Grupocarmologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin autestigmatizada; a pessoa cosmoeticamente inconsciente; a conscin 

desorganizada; a vítima do ansiosismo. 

 

Masculinologia: o indivíduo sem reflexão íntima; o artista impulsivo; o arrependido;  

o interpresidiário; o autocondenado; o amoral; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a mulher sem reflexão íntima; a artista impulsiva; a arrependida; a inter-

presidiária; a autocondenada; a amoral; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens existentialis; o Homo sa-

piens autocorruptus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens im-

maturus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens au-

tomimeticus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens anticosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaestigma existencial inconsciente = o estigma provocado pelo pró-

prio estigmatizado sem reflexão cosmoética; megaestigma existencial autoconsciente = o estigma 

provocado pelo próprio estigmatizado com lucidez. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais. 

 

Taxologia. No âmbito da Estigmatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 cate-

gorias das naturezas dos estigmas, em geral: 

01.  Estigma acidental. 

02.  Estigma acobertado. 

03.  Estigma adolescente (etário). 

04.  Estigma androssomático (masculino). 

05.  Estigma antiproéxis. 

06.  Estigma assediador. 

07.  Estigma autobiográfico. 

08.  Estigma autorretrocognitivo. 

09.  Estigma belicista (militar). 

10.  Estigma científico. 

11.  Estigma comunicativo. 

12.  Estigma consciencial. 

13.  Estigma criminal. 

14.  Estigma ecológico (ambiental). 

15.  Estigma egocármico. 

16.  Estigma existencial (intrafísico). 

17.  Estigma filosófico. 

18.  Estigma genético. 

19.  Estigma ginossomático (feminino). 

20.  Estigma grupocármico. 

21.  Estigma irreversível. 

22.  Estigma mentalsomático. 

23.  Estigma mnemossomático. 

24.  Estigma moral (ético). 

25.  Estigma paragenético. 

26.  Estigma político. 
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27.  Estigma profissional. 

28.  Estigma racial. 

29.  Estigma sexual. 

30.  Estigma somático. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Megaparapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 6 exemplos de megaestigmas existenciais, enodoadores, autobiográficos, específicos, funda-

mentais, máximos, e os atores respectivos, segundo os fatos da História Humana recente: 

1.  Acidente. Edward (Ted) Kennedy (1932–2009), senador estadunidense: a fuga 

estigmatizadora do acidente de carro em Chappaquiddik, em 1969, resultando na morte da acom-

panhante. 

2.  Delação. Elia Kazan (1909–2003), diretor de teatro, cinema e escritor estadunidense, 

nascido na Turquia: a delação política de colegas de profissão. 

3.  Denúncia. Wilson Simonal (1938–2000), cantor popular brasileiro: a denúncia políti-

ca de colegas de profissão. 

4.  Injustiça. Alfred Dreyfus (1859–1935), capitão da artilharia, francês: a condição de 

vítima inocente de injustiça cometida pelos colegas e governantes. 

5.  Minidissidência. Martin Heidegger (1889–1976), filósofo alemão: a minidissidência 

da Filosofia ao aderir ao partido nazista de 1933 a 1945. 

6.  Racismo. Joseph Arthur de Gobineau (1816–1882), diplomata e escritor francês:  

a posição racista, pública, explícita. 

 

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 megaestigma existencial, indicados para a expansão das 

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

01.  Antianatomia  humana:  Paranatomia;  Nosográfico. 

02.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

03.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Barriga-de-aluguel:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

06.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

09.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Recobramento:  Recexologia;  Neutro. 

 

NAS  OCORRÊNCIAS  DOS  MEGAESTIGMAS  EXISTENCIAIS,  
EM  GERAL,  PREDOMINAM  A  IRREFLEXÃO,  A  IMPULSI-

VIDADE  E  A  PRECIPITAÇÃO  DA  CONSCIN  INCAUTA  

SOBRE  ALGUM  EMBASAMENTO  DA  CONDUTA  ÉTICA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as ocorrências lamentáveis dos me-

gaestigmas existenciais? Você já pesquisou o assunto em profundidade? 
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M E G A E U F O R I Z A Ç Ã O  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megaeuforização é o estado energético provocado pela vontade decidida 

da consciência, conscin ou consciex, por meio da exaltação máxima das energias conscienciais da 

energosfera ou do holossoma, levado ao ápice homeostático da harmonização íntima do microuni-

verso consciencial, com expansão da consciência, gerando a aura de saúde, serenidade, tranquili-

dade, fraternidade universal, ápice de plenitude e autodisposição para a realização interassisten-

cial, a partir do estado vibracional (EV). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.  

A palavra euforia procede do mesmo idioma Grego, euphoría, “capacidade de sustentar; de tole-

rar algo com facilidade; produzir; fecundidade”, e esta de phoréó, “tolerar; suportar”. Apareceu 

também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Mega-homeostase. 2.  Megaeutimiologia. 3.  Megaortopensenidade. 

4.  Autofelicidade provocada.  5.  Central Extrafísica de Energia Pessoal. 

Neologia. O vocábulo megaeuforização e as duas expressões compostas megaeuforiza-

ção intrafísica e megaeuforização extrafísica são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Amência consciencial. 2.  Parapsicofobia. 3.  Insensibilidade para-

psíquica. 4.  Êxtase místico. 5.  Hebetismo. 6.  Babaquismo. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o breakthrough parapsíquico pessoal; o bal-

lonnement; a joie de vivre; a mega exhilaration; o overflow de energias homeostáticas; o perking 

up pessoal e grupal; a cosmic elation. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Euforologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial; os para-

psicopensenes; a parapsicopensenidade; os exopensenes sadios; a exopensenidade sadia; a sinto-

nia parapensênica da conscin paraperceptiva; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os harmonopensenes;  

a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenização mantendo sadiamente a parapercep-

tibilidade aguçada; a autopensenização retilínea; a higienização holopensênica instantânea; a con-

tribuição efetiva para a reurbanização do holopensene planetário. 

 

Fatologia: a busca teática da felicidade pessoal em bases energéticas da consciex e em 

bases bioenergéticas da conscin; o fato da megaeuforização poder sustentar a Paraprofilaxia da 

autodesperticidade; a evitação inteligente do emprego abusivo da megaeuforização por parte da 

conscin cosmoética; o paraíso vivenciado intraconsciencialmente; o momento de real felicidade 

silenciosa; o megarrelaxe psicofísico; o redimensionamento dos autovalores; o esvaziamento dos 

interesses mundanos; a maxiafetividade suplantando a mais nobre emoção humana; a autocons-

cientização da relevância de cada consciência no Cosmos. 

 

Parafatologia: a megaeuforização; a sinergia máxima e a autovivência do auge do esta-

do vibracional profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a megaeuforização na 

condição de contraponto holossomático da masturbação somática, ou do holorgasmo, a partir do 

estado vibracional; o fato da criação, sustentação e manutenção demorada ou fugaz da megaeufo-

rização estarem sempre na dependência da vontade inquebrantável e da competência energética 
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da consciência lúcida; a conquista energossomática de excelência; o autodiagnóstico holosso-

mático de imediato; o megarrevigoramento consciencial instantâneo; o incremento no patamar de 

homeostasia; o transbordamento de energias conscienciais homeostáticas; o descortino temporário 

do estado íntimo do serenismo; o vislumbre da paravivência em comunexes evolutivamente avan-

çadas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo lucidez intrafísica– 

–lucidez extrafísica; o sinergismo consciência-Cosmos. 

Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial; a teática do princí-

pio da descrença; o princípio do supremo poder da autovolição. 

Codigologia: o autoparapsiquismo aperfeiçoando a incorruptibilidade do código pessoal 

de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das conotações parafenomenológicas em geral. 

Tecnologia: as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; a técnica da soltura 

energossomática; a técnica de compartilhamento da megaeuforização pessoal. 

Voluntariologia: os voluntários epicentros interassistenciais lúcidos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos 

Cosmovisiólogos; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Desperticidade; o Co-

légio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos do fenômeno do extrapolacionismo; os efeitos físicos sadios con-

comitantes às interassistencialidades; os efeitos do autocomedimento no prolongamento das ex-

periências de agudização do autoparapsiquismo; os efeitos reverberadores da megaeuforização 

no Cosmos. 

Neossinapsologia: as neossinapses cosmoéticas, universalistas e maxifraternas; a inten-

sificação das paraneossinapses consistentes. 

Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo para-

psíquico coativação atributiva–paracoativação atributiva; o ciclo coincidência–descoincidência 

holossomática; o ciclo crise-superação-euforia. 

Enumerologia: as intensificações nos fluxos energéticos; as ativações nos chacras ence-

fálicos; as modificações na sensação térmica; as alterações na percepção luminosa; as manifesta-

ções de efeitos físicos; as conexões com equipex amparadora; as sintonizações com Centrais Ex-

trafísicas. 

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio Casuística-Paracasuís-

tica; o binômio hiperparapsiquismo-hipervigilância; o binômio interassistencialidade-autocos-

moeticidade; o binômio compensação bioenergética–flexibilidade energossômica; o convívio in-

teligente com o binômio euforin-euforex. 

Interaciologia: a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno pa-

rapsíquico; a interação fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação estreita vivências-pa-

ravivências; a interação autopotencialização-autoconfiança; a interação omnicompreensão-hete-

roperdoamento; a interação autodesassedialidade-anticonflitividade; a interação homeostasia ín-

tima–pacificação universal. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica 

cosmovisiológica; o crescendo hiperparapsiquismo–descoincidência vígil sadia; o crescendo eu-

forin-primener-cipriene; o crescendo energético estado vibracional–arco voltaico craniocha-

cral–megaeuforização. 

Trinomiologia: o trinômio ofiex-compléxis-desperticidade pode ser o principal respon-

sável pela megaeuforização quando gerada pela conscin; o trinômio sentidos somáticos–atributos 

mentais–parapercepções multidimensionais; o trinômio pertinência-agudeza-perspicácia; o tri-

nômio avançado soltura energossomática–soltura psicossomática–soltura mentalsomática. 
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Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Para-

percepciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico. 

Paradoxologia: o paradoxo da assistência a megassediadores gerar a agudização auto-

parapsíquica; o paradoxo cronêmico do refazimento holossomático de minutos superior ao de se-

manas em férias; o paradoxo evolutivo da consciência – elemento cósmico essencial – necessitar 

de extrema depuração para harmonizar-se com o próprio Cosmos. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia; o conhecimento sobre as leis da parapercepção;  

o resultado da lei do maior esforço aplicada à autoparaperceptibilidade. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;  

a energofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Holossomatologia; a Energossomatologia; 

a Euforologia; a Eutimiologia; a Harmoniologia; a Equilibriologia; a Hedonismologia; a Confor-

tologia; a Ortopensenologia; a Serenogramologia. 

 

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 euphorisator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaeuforização intrafísica = a experiência mega-homeostática humana, 

da conscin lúcida; megaeuforização extrafísica = a experiência mega-homeostática intermissiva, 

da consciex lúcida. 
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Culturologia: a Multiculturologia da Holossomatologia; a cultura do parapsiquismo in-

terassistencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Serenogramologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 15 condições características, ou fenômenos específicos, capazes de promover a megaeuforiza-

ção no homem ou na mulher: 

01.  Autofelicidade: provocada por si mesmo. 

02.  Cipriene: o ciclo de primaveras energéticas. 

03.  Cosmoconsciência: o megabem-estar. 

04.  Descoincidência vígil: sadia; a semiconsciexialidade. 

05.  Desperticidade: a consciência desassediada permanente total. 

06.  Eudemonia cosmoética: o autocontentamento. 

07.  Euforin: a euforia intrafísica ou a alegria incontida. 

08.  Eutimia: a condição de estar em paz com o Cosmos. 

09.  Exteriorização das ECs: positivas. 

10.  Holorgasmo: o êxtase holossomático. 

11.  Inefabilidade: a vivência indizível. 

12.  Omnissatisfação: o megarregozijo. 

13.  Primener: a primavera energética. 

14.  Super-homeostase: a supersaúde ou mega-homeostase. 

15.  Zona de conforto: multidimensional. 

 

Megafocologia. Segundo a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 objetivos sadios, fundamentais, do estado da megaeuforização madura, experiente, ampla  

e prolongada: 

01.  Aquecimento holossomático. 

02.  Autodiagnóstico exploratório. 

03.  Balanço bioenergético. 

04.  Blindagem holopensênica. 

05.  Busca de estar em forma. 

06.  Encapsulamento energético pessoal. 

07.  Expansão da automotivação. 

08.  Incremento da imunidade. 

09.  Profilaxia geral. 

10.  Saúde paranormal. 

 

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 megaeuforização, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Homeostase  geral:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
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12.  Megacompléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

13.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Protimia:  Homeostaticologia;  Neutro. 

 

A  GERAÇÃO  VOLUNTÁRIA  DO  ESTADO  DA  MEGAEUFO-
RIZAÇÃO  EVIDENCIA  A  ADAPTABILIDADE  IRRETOCÁVEL  

DA  CONSCIN  LÚCIDA,  CERTA,  NO  TRABALHO  CERTO, 
NO  LUGAR  CERTO  E  NO  MOMENTO  EVOLUTIVO  CERTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser capaz de instalar o estado energético 

da megaeuforização? Desde quando? 
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M E G A E X P L I C I T A Ç Ã O    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 megaexplicitação cosmoética é o ato de tornar o mais explícito, claro  

e sem ambiguidades possível, a partir dos princípios da Cosmoética, as ações ou manifestações 

da conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, 

megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Sur-

giu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo explicitar deriva provavel-

mente do idioma Francês, expliciter, “tornar expl cito; esclarecer de modo n tido e definitivo”,  

e este do idioma Latim, explicitus, particípio passado de explicare, de explicatus, “explicações; 

exposições; interpretações”. Apareceu no Século XX. A palavra cosmos provém do idioma Gre-

go, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição 

cosmo procede do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século 

XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “Ética; moral natural; parte da  ilosofia 

aplicada à moral”, e este do idioma  rego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Ação cosmoética escancarada. 2.  Ação cosmoética ostensiva.  

3.  Evidenciação cosmoética clara. 4.  Manifestação cosmoética pública. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo explícito: 

autexplicitação; explicit; explícita; explicitação; explicitada; explicitado; explicitador; explici-

tante; explicitar; explicitativa; explicitativo; explicitável; inexplícita; inexplícito; megaexplicita-

ção; reexplicitação; superexplícita; superexplicitação; superexplícito. 

Neologia. As 4 expressões compostas megaexplicitação cosmoética, megaexplicitação 

cosmoética pessoal, megaexplicitação cosmoética grupal e megaexplicitação cosmoética coletiva 

são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Implicitação anticosmoética. 2.  Ação clandestina. 3.  Ação oculta 

anticosmoética. 

Estrangeirismologia: a open mind; a glasnost consciencial; a intentio recta; o Autopen-

senarium; a awareness of intention. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade cosmovisiológica cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Franqueza 

exige tato. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ortopensenidade cosmoética; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a megaexplicitação cosmoética; a megaexplicitação cosmoética da pessoa pa-

ra o grupo; a megaexplicitação cosmoética do grupo para a coletividade da Socin; a explicitação 

didática; a elucidação das realidades; a sinceridade assistencial; a honestidade interconsciencial;  

a autenticidade consciencial; a coerência permanente com as conscins e as consciexes; os procedi-

mentos públicos; a ação desinibida; o posicionamento ostensivo; a decisão explícita; a ação pes-

soal transparente; o descarte explícito das inutilidades; a exposição das intenções ininterrupta-

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

gética e parapsíquica pessoal; o parafenômeno mais acessível e explícito da exteriorização das 

energias conscienciais (ECs); o despojamento holossomático; a franqueza multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade pessoal–intenção sadia. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da explicitação comunicativa;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) evidenciando o grau de explicita-

ção tarística. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da explicitação materpensênica; a técnica da Cosmoética Destru-

tiva; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; as neotecnologias fornecendo instrumentos ágeis  

e eficazes de explicitação informativa. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível dos Comuni-

cólogos. 

Efeitologia: os efeitos públicos dos atos íntimos; o efeito tarístico da explicitação preci-

samente encaixada no contexto. 

Ciclologia: o ciclo explicitações-debates-consensos; o ciclo evolutivo autexposição ex-

plícita–anonimato social (Serenão). 

Enumerologia: a intencionalidade explícita; a antidemagogia explícita; o autocomporta-

mento explícito; a recéxis explícita; o argumento explícito; o estilo explícito; a incorruptibilidade 

explícita. 

Binomiologia: o binômio normas explícitas–normas implícitas. 

Interaciologia: a interação fundamental vontade-intenção; a interação autoincorrupti-

bilidade-confiabilidade. 

Crescendologia: o crescendo autorganização física–retilinearidade autopensênica. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio dos autorreve-

zamentos novos somas–contextos diferentes–mesmas intenções; o trinômio intencionalidade- 

-perspectiva-prospectiva; o trinômio forma–conteúdo explícito–conteúdo implícito. 

Polinomiologia: a explicitação intraconsciencial do polinômio valores-intenções-propó-

sitos-expectativas; o polinômio autovalores-autocosmoética-intencionalidade-autocoerência. 

Antagonismologia: o antagonismo explicitação cosmoética / sinceridade rude; o anta-

gonismo explicitação cosmoética / acobertamento tendencioso; o antagonismo social diário ínti-

mo antigo / exposição pessoal nos Blogs modernos; o antagonismo 7 chaves / autexposição urbi 

et orbi; o antagonismo autexposição / autorreclusão; o antagonismo autexposição corporal (nu-

dez somática) / autexposição intraconsciencial (nudez consciencial); o antagonismo autexposição 

/ autoprivacidade; o antagonismo bom exemplo / mau exemplo; o antagonismo intenções explíci-

tas / segundas intenções. 

Paradoxologia: o paradoxo da intimidade pública. 

Politicologia: a política da clareza; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia;  

a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Poli-

carmologia; a Parapercepciologia; a Descrenciologia. 
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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 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 cosmoethicus; o Homo sapiens expositor; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens commu-

nitarius; o Homo sapiens publicator; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens exemplar. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaexplicitação cosmoética pessoal = as manifestações evolutivas ex-

plícitas na vida doméstica; megaexplicitação cosmoética grupal = as manifestações evolutivas ex-

plícitas na vida voluntária na Instituição Conscienciocêntrica; megaexplicitação cosmoética cole-

tiva = as manifestações evolutivas explícitas na vida profissional pública. 

 

Culturologia: a cultura da transparência; a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

posturas fundamentais da megaexplicitação cosmoética da conscin lúcida: 

01.  Autenticidade: a glasnost da maior transparência cósmica nos autoposiciona-

mentos. 

02.  Barreirologia: a ação de derrubar divisórias, biombos, janelas, portas, paredes, cer-

cas e muros para se ficar a céu aberto. 

03.  Cosmovisiologia: a visão mais panorâmica em todas as abordagens. 

04.  Devassamentologia: a preferência pelos espaços abertos ou o espaço sideral. 

05.  Evoluciologia: a busca da clareza e da fidedignidade do próprio holopensene ao mo-

do do ocorrido nas comunexes evoluídas. 

06.  Palco: a extinção dos bastidores e coxias existenciais em todas as comunicações 

pessoais. 

07.  Politicologia: a vivência, ao máximo, da democracia pura no dia a dia. 

08.  Realismologia: o posicionamento tarístico do maior realismo multidimensional coe-

rente. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14807 

09.  Separações: o ato de eliminar os obstáculos no convívio com os compassageiros 

evolutivos. 

10.  Vida: a cobaiagem da exemplificação da existência sem acobertamentos nem se-

gredos. 

 

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 megaexplicitação cosmoética, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Antinorma  da  Conscienciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

04.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Exposição  pública:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

09.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

13.  Rotina  redonda:  Rotinologia;  Homeostático. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Vida  pública:  Sociologia;  Neutro. 

 

A  MEGAEXPLICITAÇÃO  COSMOÉTICA  É  A  CONDUTA  NA-
TURAL  DA  CONSCIN  PRÉ-SERENONA,  HOMEM  OU  MU-
LHER,  NAS  RECICLAGENS  INTRA  E  EXTRACONSCIEN-

CIAIS,  SEGUNDO  OS  PRINCÍPIOS  CONSCIENCIOLÓGICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já adota a megaexplicitação cosmoética na con-

duta dia a dia? Desde quando? 
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M E G A F E N O M E N O L O G I A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Megafenomenologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos es-

pecíficos, sistemáticos, ontológicos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição, cará-

ter, descrição e classificação dos fenômenos de alta magnitude ou mais transcendentes da cons-

ciência, envolvendo tanto os parafatos quanto os fatos, sejam de conscins, de consciexes ou de 

ambas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega procede do idioma Grego, mé-

gas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo fenômeno deriva do 

idioma Latim, phaenomenon, “fen meno; aparição”, e este do idioma Grego, phainómenon, “coi-

sa que aparece”. Surgiu no Século XVII. O segundo elemento de composição logia vem do idio-

ma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.  

O vocábulo fenomenologia foi provavelmente cunhado pelo matemático Johann Heinrich Lam-

bert (1728–1777) e difundido pelo filósofo escocês William Hamilton (1788–1856). 

Sinonimologia: 01.  Ciência dos megafenômenos. 02.  Ciência dos megaparafatos.  

03.  Transfenomenologia. 04.  Parafenomenologia. 05.  Neoparafenomenologia. 06.  Fenomenolo-

gia Transsensória. 07.  Parafatologia. 08.  Megafatologia. 09.  Epifenomenologia. 10.  Megafeno-

menismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 58 cognatos derivados do vocábulo fenômeno: 

antifenomenalidade; antifenomenismo; Antiparafenomenologia; autofenomenalidade; autopara-

fenomenalidade; contrafenomenalidade; epifenomenal; epifenomenalismo; epifenomenalista; 

epifenomenalístico; epifenomênico; epifenômeno; fenomenal; fenomenalidade; fenomenalismo; 

fenomenalista; fenomenalístico; fenomenalização; fenomenalizado; fenomenalizar; fenomenali-

zável; fenomênica; fenomênico; fenomenismo; fenomenista; fenomenístico; fenomenização; feno-

menizar-se; Fenomenologia; fenomenológica; fenomenológico; fenomenólogo; fenomenomania; 

fenomenoso; fenomenoteca; Fenomenotécnica; Holofenomenologia; interfenomenológica; inter-

fenomenológico; Megafenomenismo; megafenômeno; Megafenomenologia; megafenomenológi-

co; minifenômeno; Multifenomenologia; multifenomenológico; neofenômeno; Neoparafenomeno-

logia; ontofenomenalidade; parafenomenal; parafenomenalidade; parafenomênico; parafenôme-

no; Parafenomenologia; parafenomenológico; parafenomenologista; parafenomenoteca; transfe-

nomenalidade. 

Neologia. O vocábulo Megafenomenologia e as duas expressões compostas Megafeno-

menologia Eventual e Megafenomenologia Sistemática são neologismos técnicos da Parapercep-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Fenomenologia. 2.  Antifenomenologia. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o Projectarium; a importância do laptop no 

registro dos fenômenos pessoais. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraperceptibilidade pessoal avançada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os criptopensenes; a cripto-

pensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cos-

mopensenes; a cosmopensenidade. 
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Fatologia: a fenomenalidade; o fato de interesse científico suscetível de descrição ou ex-

plicação; o fato de natureza moral ou social regido por leis especiais; o fato, aspecto ou ocorrên-

cia passível de observação; o objeto de experimentação; o perceptível pelos sentidos ou pela 

consciência; o acontecimento raro e surpreendente; a característica do anormal e do extraordiná-

rio; o observável em a Natureza; o impressionável aos sentidos e atributos da consciência; a con-

teudística megafenomenológica; a análise fenomenológica; a análise parafactual; o megafenôme-

no determinando o viés da pesquisa; a Eidética; a Hilética; a Idética; a Noema; a Noese; a Des-

crenciologia Teórica; a Descrenciologia Prática. 

 

Parafatologia: a parafenomenalidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o apogeu parafenomenológico; o megafenô-

meno revalidando o parafato científico; a dimenex; o eventex; a comunex; a agendex pessoal;  

a paraverpon. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo. 

Principiologia: o princípio da fenomenalidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias do parapsiquismo. 

Tecnologia: as técnicas de pesquisa dos parafenômenos em geral; as técnicas da Proje-

ciologia; a Parafenomenotécnica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Proje-

ciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos dos fenômenos sobre a consciência. 

Neossinapsologia: as neossinapses exigidas pelos parafenômenos. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo da fenomenalidade pessoal. 

Enumerologia: o megafenômeno ambivalente; o megafenômeno concomitante; o mega-

fenômeno sincrônico; o megafenômeno pessoal; o megafenômeno projetivo; o megafenômeno de-

sassediador; o megafenômeno grupal. 

Binomiologia: o binômio fenômeno pessoal–fenômeno grupal. 

Interaciologia: a interação fenômeno somático–fenômeno holossomático. 

Crescendologia: o crescendo fenomenológico euforin-primener-cipriene; o crescendo 

evolutivo fenômeno intrafísico–fenômeno extrafísico. 

Trinomiologia: o trinômio Parapercepciologia-Parafenomenologia-Projeciologia. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo medo pessoal / autodiscernimento fenomênico. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin imatura gerando a fenomenalidade transcen-

dente. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: as leis da fenomenalidade. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia. 

Fobiologia: a fenomenofobia. 

Mitologia: a Antiteomitologia. 

Holotecologia: a fenomenoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Megafenomenologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia;  

a Experimentologia; a Analiticologia; a Exegeticologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia. 
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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. 

 

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 phaenomenologus; o Homo sapiens phaenomenicus;  

o Homo sapiens megaphaenomenologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens energovi-

brator; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens multidimen-

sionalis; o Homo sapiens sensitivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Megafenomenologia Eventual = a relativa à conscin pré-serenona; Me-

gafenomenologia Sistemática = a relativa ao ser desperto. 

 

Culturologia: a cultura da Fenomenologia em geral. 

 

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 Megafenomenologia, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Fenomenalidade:  Fenomenologia; Neutro. 

04.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

05.  Fenômeno  projetivo  ambivalente:  Parafenomenologia;  Neutro. 

06.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

07.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

08.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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A  MEGAFENOMENOLOGIA  SE  INCLUI,  COMO  PRIORIDADE  

LÓGICA,  ENTRE  AS  LINHAS  DE  PESQUISAS  MAIS  UR- 
GENTES  DO  AUTODISCERNIMENTO  DINÂMICO  DA  CONS- 

CIN  LÚCIDA,  INTERESSADA  NA  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já foi protagonista de algum megafenômeno? 

Quais as consequências do fato? 
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M E G A F E N O M E N O L O G I A    N A    D E S P E R T I C I D A D E  
( DE S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megafenomenologia na desperticidade é o conjunto dos estudos, conhe-

cimentos específicos, sistemáticos, ontológicos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, con-

dição, caráter, descrição e classificação dos fenômenos de alta magnitude ou mais transcendentes 

da consciência, envolvendo tanto os parafatos quanto os fatos, no contexto do microuniverso do 

ser desperto, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega procede do idioma Grego, mé-

gas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo fenômeno deriva do 

idioma Latim, phaenomenon, “fen meno; aparição”, e este do idioma  rego, phainómenon, 

“aparição”. Surgiu no Século XVII. O segundo elemento de composição logia vem do idioma 

Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.  

O vocábulo fenomenologia foi provavelmente cunhado pelo matemático Johann Heinrich Lam-

bert (1728–1777) e difundido pelo filósofo escocês William Hamilton (1788–1856). O prefixo 

des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afasta-

mento; supressão”. A palavra assédio procede do idioma Italiano, assedio, e esta do idioma La-

tim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. 

Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. O termo permanente deriva do idioma Latim, per-

manens, particípio de permanere, “ficar até o fim”. Apareceu em 1702. O vocábulo total vem do 

idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Megaparapsiquismo na desperticidade. 2.  Megaparapercepciologia 

do ser desperto. 3.  Megafenomenologia despertológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas megafenomenologia na desperticidade, megafeno-

menologia na desperticidade inicial e megafenomenologia na desperticidade avançada são neo-

logismos técnicos da Despertologia. 

Antonimologia: 1.  Fenomenologia da conscin vulgar. 2.  Megafenomenologia do tene-

pessista. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o Despertarium; a importância do laptop no 

registro dos fenômenos pessoais; o background de vivências parafenomênicas; o strong profile 

parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraperceptibilidade pessoal, avançada, do ser desperto, homem ou mulher. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desperticidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopen-

senes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os criptopensenes; a criptopen-

senidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmo-

pensenes; a cosmopensenidade; a multidimensionalidade incorporada à autopensenização; a hi-

gienização autopensênica fixada; a limpidez da autopensenidade desassediada; o conforto propor-

cionado pela harmonização dos holopensenes; a holopensenização da desperticidade. 

 

Fatologia: a conquista da desperticidade; o antiemocionalismo; a autoincorruptibilidade; 

os hábitos sadios; o altruísmo legítimo; a extinção da mediocridade pessoal; o auge do autodida-

tismo evolutivo cosmoético; a diminuição das automimeses excessivas; o corte da taxa de erros 

pessoais; a viragem pessoal na escala evolutiva; o autodesassédio sem ingenuidade; a anticonfliti-
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vidade assimilada teaticamente; o distanciamento voluntário da notoriedade; a refratariedade pas-

sa-passa e não entra; o estilo de vida exemplar inerente à condição da autodesperticidade;  

o Universalismo vivenciado. 

 

Parafatologia: a megafenomenologia na desperticidade; a autovivência do estado vibra-

cional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autodesassedialidade;  

a abertura do caminho da minipeça assistencial; o decênio da pré-desperticidade na condição de 

isca humana lúcida; a meia-idade ideal da desperticidade aos 46 anos de idade física (26 anos da 

maturidade biológica mais duas décadas ou o vintênio); a soltura do energossoma pessoal; o fim 

das vidas humanas trancadas; a neutralização dos assediadores com a interassistencialidade; a in-

tensificação da ectoplasmia; os encapsulamentos parassanitários cosmoéticos; a predisposição  

à Macrossomática; o convívio interdimensional homeostático; a rotina interassistencial multidi-

mensional; o epicentrismo consciencial ininterrupto; o aproveitamento dos recursos das Centrais 

Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo incrementado pela desperticidade; o si-

nergismo paraperceptivo do entrosamento paracérebro-cérebro; o sinergismo pró-parapsiquis-

mo macrossoma-paramicrochip. 

Principiologia: o princípio da fenomenalidade geral; o princípio da evolução parapsí-

quica; o princípio do rendimento evolutivo do autoparapsiquismo cosmoético; a teática do princí-

pio da interassistencialidade multidimensional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) mantendo e qualificando a condi-

ção da desperticidade. 

Teoriologia: as teorias do parapsiquismo. 

Tecnologia: as técnicas de pesquisa dos parafenômenos em geral; a Parafenomenotéc-

nica; as técnicas pessoais de autodomínio holossomático; as técnicas pessoais de autodesassédio. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciólogo da Despertologia; o laboratório cons-

cienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos da obtenção do estado de desperticidade na potencialização da 

autevolução; os efeitos sempre interassistenciais da Megafenomenologia da desperticidade; os 

efeitos dos parafenômenos sobre a consciência desperta. 

Neossinapsologia: as neossinapses exigidas pelos parafenômenos ao ser desperto. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo vivência fenomênica–interpretação conteu-

dística; o ciclo cosmoético da desassedialidade consciencial; o ciclo evolutivo da fenomenalida-

de pessoal na desperticidade; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio auto-

controle energossomático–autocontrole emocional; o binômio soltura energossomática–soltura 

mentalsomática; o binômio fenômeno pessoal–fenômeno grupal. 

Interaciologia: a interação imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança para-

perceptiva; a interação autolucidez parapsíquica–cosmovisão; a interação fenômeno somático– 

–fenômeno holossomático; a interação Despertologia-Desportologia. 

Crescendologia: o crescendo fenomenológico euforin-primener-cipriene; o crescendo 

evolutivo fenômeno intrafísico–fenômeno extrafísico; o crescendo cosmovisiológico patrocinado 

pelas vivências megafenomênicas consecutivas. 

Trinomiologia: o trinômio filosófico Universalismo-megafraternidade-Autocosmoética; 

o trinômio traforístico paraperceptibilidade-autoincorruptibilidade-autoimunidade; o trinômio 

paravivencial autodisponibilidade parapsíquica–hiperacuidade paraperceptiva–autodiscerni-

mento multidimensional; o trinômio Parapercepciologia-Parafenomenologia-Despertologia. 
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Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes–ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo ignorância pessoal / autodiscernimento fenomênico; 

o antagonismo magnitude do fenômeno / discrição da consciência. 

Paradoxologia: o paradoxo da desperticidade liberdade intraconsciencial–interdepen-

dência evolutiva. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia; as leis da Parapercepciologia; as leis da fenome-

nalidade multidimensional; a lei do maior esforço paraperceptivo. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsico-

filia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a fenomenoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Despertologia; a Evoluciologia; a Parafenomenologia; a Megafe-

nomenologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Analiticologia;  

a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Ofiexologia. 

 

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 despertus; o Homo sapiens phaenomenologus; o Homo 

sapiens phaenomenicus; o Homo sapiens megaphaenomenologus; o Homo sapiens energovibra-

tor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens multidimensio-

nalis; o Homo sapiens sensitivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megafenomenologia na desperticidade inicial = a da vivência de até 10 

condições megafenomenológicas; megafenomenologia na desperticidade avançada = a da vivên-

cia de número superior a 10 condições megafenomenológicas. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial; a Multiculturologia da Des-

pertologia. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Parafenomenologia, eis, na ordem alfabética, 32 caracte-

rísticas, condições conscienciais, parafenômenos ou megatrafores, capazes de expressar maiores 

responsabilidades, podendo ser considerados ou pesquisados como passíveis de existirem no 

microuniverso consciencial ao nível do ser desperto, homem ou mulher: 

01.  Autectoplastia: autoconsciente. 

02.  Autoconsciência de personalidades consecutivas. 

03.  Autoconsciexialidade retrocognitiva. 

04.  Autocosmoconsciência: rudimentar. 

05.  Autoidentidade extra: autorreconhecida. 

06.  Autoirrompimento do psicossoma. 

07.  Autorrevezamento multiexistencial. 

08.  Bonde extrafísico: participação pessoal. 

09.  Curso Intermissivo pessoal: autorreconhecido. 

10.  Descoincidência vígil: sadia. 

11.  Detecção pessoal de agêneres. 

12.  Doação sanguínea universal: funcional. 

13.  Dragona parapsíquica. 

14.  Encontro antecipatório. 

15.  Entrelinhamento lógico: identificado. 

16.  Extrapolacionismo parapsíquico: ao nível de semiconsciex. 

17.  Extraproéxis: as tarefas supervenientes. 

18.  Fenomenologia holossomática. 

19.  Identificação seriexológica: pessoal e alheia. 

20.  Isolamento dignificador. 

21.  Macrossoma: autoidentificação. 

22.  Maxiproéxis: entrosada. 

23.  Megacipriene: automegaeuforização. 

24.  Monólogo psicofônico: autovivência. 

25.  Ofiex pessoal: funcional. 

26.  Pangrafia: teática. 

27.  Paramicrochip. 

28.  Parexcursão interplanetária: na intermissão pré-ressomática. 

29.  Pré-mãe (Pré-Maternologia): autoconsciência da interassistencialidade especiali-

zada. 

30.  Projeção de consciência contínua: vivenciada. 

31.  Recepção da projeção do adeus: ressomática de outrem. 

32.  Tenepes: de 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 a megafenomenologia na desperticidade, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Fenomenalidade:  Fenomenologia; Neutro. 

05.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

06.  Fenômeno  projetivo  ambivalente:  Parafenomenologia;  Neutro. 

07.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

08.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 
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09.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOPESQUISA  DA  MEGAFENOMENOLOGIA  ESPE-
CIALIZADA  DO  MICROUNIVERSO  DO  SER  DESPERTO 
JÁ  É  PREOCUPAÇÃO  EVOLUTIVA  OPORTUNA  PARA 

AS  CONSCINS  LÚCIDAS,  HOMENS  E  MULHERES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisa, mesmo teoricamente, realidades além 

da própria capacidade de vivenciá-las? Quais? 
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M E G A F O C A L I Z A Ç Ã O    P R E C O C E  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megafocalização precoce é a identificação e atuação pessoal da conscin, 

ainda jovem, no essencial da programação existencial (autoproéxis), evitando desvios e desperdí-

cios dos autesforços quando marginais ou secundários. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. O vocábulo focal procede do idioma Francês, focal, “relativo a foco   tica ”. Surgiu tam-

bém no Século XIX. O termo precoce deriva do idioma Latim, praecox, “que vem antes do tempo 

 com respeito aos frutos e às plantas ; precoce; prematuro; lampo; temporão”, e este de praeco-

quere, “apressar a maturação de; amadurecer cedo”. Apareceu no mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Sintonização proexológica. 2.  Maturidade precoce. 3.  Automaturi-

dade antecipada. 

Neologia. As 3 expressões compostas megafocalização precoce, megafocalização preco-

ce feminina e megafocalização precoce masculina são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Megafocalização retardada. 2.  Megafocalização tardia.  3.  Automa-

turidade retardada. 

Estrangeirismologia: o Administrarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade evolutiva e proexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade precoce; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lateropense-

nes; a lateropensenidade convergindo para a meta prioritária; o megafoco pensênico inalterável 

pelas circunstâncias externas; o megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal; a retili-

nearidade autopensênica embasando a centragem constante no megafoco. 

 

Fatologia: a megafocalização precoce; a autoproéxis deslanchada a partir da primeira 

hora; o rumo correto como sendo a evitação do esbanjamento geral; o verdadeiro equilíbrio pes-

soal aparecendo na vivência contínua e coerente fixada no megafoco evolutivo; a maturidade pes-

soal antecipada; a omissão superavitária (omissuper) entendida e aplicada a partir do período da 

mocidade; a ultrapassagem da Desviologia; a evitação do canto das sereias; a atenção permanen-

te às tentações das curvas da estrada humana; a detecção dos engodos do consumismo do acosta-

mento; a profilaxia pessoal contra os envolvimentos espúrios no Terceiro Milênio (pecadilhos 

mentais juvenis, toxicomania, más companhias, rebeldias irracionais, superpressões do Zeitgeist); 

o exemplarismo da acurácia precoce na escolha das companhias sociais evolutivas; a fixação 

ininterrupta da meta evolutiva da existência humana; o Programa de Aceleração da Erudição 

(PAE) para jovens desenvolvido pela Instituição Conscienciocêntrica REAPRENDENTIA. 

 

Parafatologia: os efeitos inestimáveis das autorretrocognições sadias precoces; o valor 

intrafísico do Curso Intermissivo pré-ressomático; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal adquirida mais cedo; a sintonia refinada 

e ininterrupta com a paraprocedência pessoal quando evolutivamente sadia; o acatamento precoce 

da condição pessoal de minipeça do maximecanismo interassistencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo precoce vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; 

o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico auto-

questionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo descrenciológico fa-

tos-parafatos-autexperiências; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do 

máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio da evolução permanente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) imprimindo lisura ao próprio me-

gafoco principal desde a mocidade física. 

Teoriologia: a teoria do megafoco profissional. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; as técnicas 

de definição do megafoco permanente; as técnicas de autossustentabilidade consciencial; as téc-

nicas de autodesassédio. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico reeducador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: o efeito dinamizador autevolutivo da aquisição definitiva do megafoco inte-

rassistencial; o efeito otimizador autevolutivo do megafoco permanente da multidimensionali-

dade. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo megafocal aquisição-vigilância-consolidação-qualificação; o ciclo 

de desenvolvimento pessoal da Heuristicologia à Hermenêutica. 

Binomiologia: o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço 

insubstituível; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exempla-

rismo pessoal; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada. 

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. 

Crescendologia: o crescendo da tacon à tares; o crescendo dimensão intrafísica–reali-

dade extrafísica; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o cres-

cendo megafoco permanente existencial–megafoco permanente multiexistencial ou autorreveza-

mental. 

Trinomiologia: o trinômio ideal megatrafor pessoal–megafoco pessoal–materpensene 

pessoal; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discordância– 

–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; os ganhos evolutivos do megafoco no 

trinômio universalismo-maxifraternismo-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-autorganização-persistência; o polinô-

mio do autorrevezamento multiexistencial curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo 

prazo; o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia. 

Antagonismologia: o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do au-

tocomodismo; o antagonismo primeira hora / última hora. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas conscienciocên-

tricas objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial. 

Legislogia: a lei da sobrevivência; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafrater-

nidade evolutiva; a lei da manutenção do megafoco consciencial. 
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Filiologia: a filosofofilia; a gnosiofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomato-

filia; a criteriofilia; a definofilia. 

Fobiologia: a filosofofobia; a gnosiofobia. 

Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a enci-

cloteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Evoluciologia; a Automaturologia; a Autoproexo-

logia; a Autoprofilaxiologia; a Coerenciologia; a Autodeterminologia; a Megafocologia; a Intra-

conscienciologia; a Ortopensenologia; a Paradireitologia; a Analiticologia; a Autodiscernimento-

logia; a Parafenomenologia; a Politicologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin reciclante saturada dos autenganos. 

 

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 megafocus; o Homo sapiens praecox; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens pancognitor; 

o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens conscientio-

logus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens conscien-

tiometra; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megafocalização precoce feminina = a atuação no essencial da proéxis da 

jovem inversora existencial; megafocalização precoce masculina = a atuação no essencial da 

proéxis do jovem rapaz inversor existencial. 

 

Culturologia: a Neoculturologia da Invexologia; a vacina pessoal contra o rolo com-

pressor das culturas inúteis. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Invexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela 

de 12 confrontos entre os elementos ou fatores essenciais e os secundários, capazes de orientar  

a jovem conscin inversora existencial na megafocalização precoce: 
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Tabela  –  Fatores  Essenciais  /  Fatores  Secundários 

 

N
os

 Fator  Essencial Fator  Secundário 

01. Autoconcentração Devaneio 

02. Autodeterminação Desassossego 

03. Autofixação Autodispersão 

04. Conteúdo Continente 

05. Fim Meio 

06. Finalmente  (Conclusão) Prolegômenos  (Prólogo) 

07. Imperturbabilidade Instabilidade 

08. Megafoco Extrapauta 

09. Mensagem Moldura 

10. Meta Bico 

11. Pontualização Periferia 

12. Retidão Sinuosidade 

 

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 megafocalização precoce, indicados para a expansão 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Ego  precedente:  Egologia;  Neutro. 

10.  Fixação:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Megaenfoque:  Megaenfocologia;  Neutro. 

12.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 

13.  Predelineamentologia:  Prospectivologia;  Neutro. 

14.  Princípio  megafocal:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  IDEAL  SERÁ  SEMPRE  A  ASSINVÉXIS  IDENTIFICAR  
E  EXPOR,  NA  CONDIÇÃO  DE  COBAIA  SADIA,  TODO  JO- 
VEM  INVERSOR  OU  INVERSORA  EXISTENCIAL  COM  VER-  

BAÇÃO  EVIDENTE  DA  MEGAFOCALIZAÇÃO  PRECOCE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, conseguiu vivenciar a megafocalização precoce 

na condição de inversor ou inversora existencial? Tal vivência ficará para a próxima vida hu-

mana? 
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M E G A F O C O    A U T O P E N S Ê N I C O  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megafoco autopensênico é a manutenção da autopensenidade da cons-

ciência em determinado ponto ideativo, específico, com a fixação da vontade, da concentração 

mental e da atenção. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, 

megale, “grande; grandemente; muito”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. A palavra foco deriva do idioma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. Apareceu no Século 

XVII. O segundo elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por 

si pr prio”. O vocábulo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar 

alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. O termo sentimento 

vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; 

faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; 

todo fen meno da vida afetiva; opinião; bom senso”. Apareceu 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”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Centramento autopensênico. 2.  Fixação da concentração mental. 

Neologia. As 3 expressões compostas megafoco autopensênico, megafoco autopensênico 

psicossomático e megafoco autopensênico mentalsomático são neologismos técnicos da Autopen-

senologia. 

Antonimologia: 1.  Autodevaneio. 2.  Atenção saltuária infantil. 3.  Síndrome da disper-

são consciencial. 

Estrangeirismologia: o Autopensenarium; o strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da concentração mental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o megafoco autopensênico; o holopensene pessoal da megafocagem cons-

ciencial; o ponto de confluência da autopensenização usual; o ponto de irradiação do materpense-

ne pessoal; o ponto de fixação na fôrma holopensênica individual; o controle da autopensenidade;  

o megafoco autopensênico mais inteligente centrado no pen; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o corte de distrações, desvios  

e devaneios; a anulação das intrusões pensênicas; a autopensenização domada; a retilinearidade 

autopensênica. 

 

Fatologia: a concentração mental racionalizada; a atenção focada; o monoideísmo firma-

do sadiamente; a autodeterminação realizadora; a atenção dividida; a imaginação prolífica; as 

ideias concatenadas para as metas autodefinidas; o autodiscernimento no ajuste das ações ao me-

gafoco pessoal; a margem autodelimitada para inclusões de extrapautas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autossustentação holossomática requerida para a megafocagem 

autopensênica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo descrenciológico fatos-parafa-

tos-autexperiências; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo 

pensamento focado–ânimo sereno; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expres-

são didática. 

Principiologia: o princípio megafocal; os princípios científicos fundamentais da Cons-

cienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do máximo bem-estar 

para o maior número de consciências; o princípio filosófico patológico do Intolerantismo;  

o princípio patológico de talião; o princípio filosófico do Ignorantismo; os princípios constituti-

vos da vida moderna. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo o percentual de princí-

pios conscienciológicos integrados aos princípios pessoais; o CPC afinado ao Manual de Priori-

dades Pessoais. 

Teoriologia: a teoria do megafoco existencial; a teoria filosófica como sendo apenas  

a eminência parda da Ciência. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica 

da autorreflexão de 5 horas sobre a Conscienciologia; a técnica de aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; a técnica da agenda da autopensenização. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos da recin na incorporação gradual dos ortoprincípios conscien-

ciológicos às automanifestações da conscin lúcida; os efeitos evolutivos das autocríticas pro-

fundas; os efeitos autevolutivos dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; os 

efeitos autodesassediadores dos pensamentos preservados em rumo cosmoético. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica; o ciclo da 

autorreflexão heurística hipóteses–argumentos–contrargumentos. 

Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscien-

ciológico; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituí-

vel; o binômio princípio da seriexialidade–princípio da inalienabilidade holobiográfica; o binô-

mio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal; o binô-

mio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio matriz mental–matriz cultural;  

o binômio Imagística-Imagética; o binômio concentração consciencial–atenção; o binômio auto-

valores-megafoco. 

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 princípio do conhecimento (Autocogniciologia)–prin-

cípio da sociabilidade (Parassociologia); a interação megafoco autopensênico–taquirritmia me-

gagescônica; a interação Evoluciologia-Serenologia. 
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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 cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéti-

cos; o crescendo cosmovisiológico princípios do Direito–princípios do Paradireito; o crescendo 

cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos–princípios do paradigma consciencial. 

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 mínimos-máximos-megas; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustivi-

dade aplicado à ideia em foco; o trinômio minidesafios–megadesafios–pós-desafios; o trinômio 

vontade-intenção-autorganização; a ectopia megafocal no trinômio sexo-dinheiro-poder. 

Polinomiologia: o polinômio megafocalidade-criticidade-racionalidade-reflexidade;  

o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia. 

Antagonismologia: o antagonismo megafoco autopensênico / lateropensenidade; o an-

tagonismo megafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo megafoco autopensênico 

/ atenção saltuária; o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodis-

mo; o antagonismo do maior esforço evolutivo / princípio lúdico do prazer; o antagonismo Enci-

clopediologia / Ignorantismo; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo conscin focada 

/ conscin sem megafoco; o antagonismo pessoa antenada / pessoa confusionista; o antagonismo 

matriz mental fixada ou apriorística / matriz mental flexível em atualização permanente; o anta-

gonismo megafoco autopensênico / anomia pensênica; o antagonismo focagem autopensênica 

/ devaneio. 

Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensêni-

co; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas conscienciocên-

tricas objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial. 

Legislogia: a lei evolutiva autoimposta da não transgressão dos princípios pessoais;  

a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade evolutiva. 

Filiologia: a filosofofilia; a gnosiofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomato-

filia; a criteriofilia; a definofilia. 

Holotecologia: a ciencioteca; a pensenoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca;  

a encicloteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Concentraciolo-

gia; a Lucidologia; a Megafocologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Autocognicio-

logia; a Voliciologia; a Energossomatologia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens principiator; o Homo 

sapiens megafocus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens principiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho-

mo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticolo-

gus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megafoco autopensênico psicossomático = o centramento autopensênico 

da conscin apaixonada atenta à pessoa amada; megafoco autopensênico mentalsomático = o cen-

tramento autopensênico da conscin pesquisadora atenta ao olho do furacão da pesquisa. 

 

Culturologia: a cultura da Autopensenologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o megafoco autopensênico, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

07.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Fixação:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Matriz  mental:  Megafocologia;  Neutro. 

10.  Megaenfoque:  Megaenfocologia;  Neutro. 

11.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 

12.  Predelineamentologia:  Prospectivologia;  Neutro. 

13.  Princípio  megafocal:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  APTIDÃO  PARA  SUSTENTAR  O  MEGAFOCO  AUTO-
PENSÊNICO  É  O  TRAFOR  FUNDAMENTAL  PARA  A  IM-
PLANTAÇÃO  DA  SERENIDADE  BÁSICA  NA  INTRACONS-
CIENCIALIDADE  DA  CONSCIN  LÚCIDA, INTERMISSIVISTA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue sustentar o megafoco autopensênico 

em todas as instâncias e contingenciamentos existenciais? Por quanto tempo? 
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M E G A F O C O    P E R M A N E N T E  
( ME G A F O C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megafoco permanente é o objetivo básico, fundamental, ideológico, polí-

tico, racional, lógico e cosmoético compondo a preocupação monopolizadora do microuniverso 

consciencial e da autopensenização ininterrupta da conscin lúcida quanto à própria evolução auto-

consciente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. A palavra foco vem do idioma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. Surgiu no Século XVII.  

O termo permanente procede também do idioma Latim, permanens, de permanere, “permanecer; 

ficar até o fim; persistir; perseverar; durar; subsistir; deter-se”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Megafoco interassistencial. 02.  Megafoco serenológico. 03.  Mega-

foco orientador. 04.  Megafoco sinalizador. 05.  Megafoco evolutivo. 06.  Megafoco multidimen-

sional. 07.  Megafoco monopolizador. 08.  Megafoco consciencial. 09.  Autointeresse permanen-

te. 10.  Meta prioritária. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo foco: foca-

gem; focal; focalização; focalizar; focalizável; focar; Focologia; megafocal; megafoco; Megafo-

cologia; multifocal. 

Neologia. As 4 expressões compostas megafoco permanente, megafoco permanente pri-

mário, megafoco permanente medíocre e megafoco permanente evoluído são neologismos técni-

cos da Megafocologia. 

Antonimologia: 1.  Foco efêmero. 2.  Foco secundário. 3.  Interesse fugaz. 

Estrangeirismologia: o sumário do corpus cognitivo da Conscienciologia; o strong pro-

file. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às parapercepções evolutivas máximas da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lateropensenes; a late-

ropensenidade convergindo para a meta prioritária; o megafoco pensênico inalterável pelas cir-

cunstâncias externas; o megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal; a retilinearidade 

autopensênica embasando a centragem constante no megafoco; o princípio da autopensenização 

ininterrupta; o princípio da retroalimentação pensênica; o princípio da primazia da retilineari-

dade autopensênica. 

 

Fatologia: o megafoco permanente; o megafoco da fraternidade; a fixação do megafoco 

interassistencial; o megafoco monopolizador; o megafoco da ideia original; a persistência no me-

gafoco prioritário; o fato orientador capaz de manter a conscin autofocalizada no megafoco pes-

quisístico; a lealdade tenaz aos propósitos pessoais; a responsabilidade com o cumprimento dos 

objetivos autodefinidos; o megafoco perdurável no atendimento às demandas externas indes-

cartáveis; o alvo prioritário mantido sem desvios nas extrapautas e adversidades. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autossuficiência energética da megafocagem consciencial; o intui-

to de transformação evolutiva do megafoco consciencial dos Cursos Intermissivos pré-ressomáti-
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cos; o megafoco irrevogável nos autocomprometimentos paraprocedenciais da conscin intermissi-

vista lúcida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o si-

nergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo au-

tevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o siner-

gismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-

mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo descrenciológico fatos-parafa-

tos-autexperiências; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo 

determinação-versatilidade fixando o megafoco pessoal; o sinergismo megatrafor-materpensene- 

-megafoco formando as bases da excelência consciencial. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do 

máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio da evolução permanente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) imprimindo lisura ao próprio me-

gafoco permanente; o código grupal de Cosmoética (CGC) imprimindo lisura ao megafoco 

comum. 

Teoriologia: a teoria do megafoco profissional. 

Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica 

de autorreflexão de 5 horas aplicada à escolha do megafoco permanente pessoal; as técnicas de 

definição do megafoco permanente; as técnicas de autossustentabilidade consciencial; as técni-

cas de autodesassédio. 

Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico reeducador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciólogos; o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: o efeito dinamizador autevolutivo da aquisição definitiva do megafoco inte-

rassistencial; o efeito otimizador autevolutivo do megafoco permanente da multidimensionalida-

de; os efeitos evolutivos das autocríticas profundas. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princí-

pios megafocais conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo megafocal aquisição-vigilância-consolidação-qualificação; o ciclo 

de desenvolvimento pessoal da Heuristicologia à Hermenêutica. 

Enumerologia: o megafoco permanente regressivo ou evolutivo; o megafoco permanen-

te subcerebral ou paracerebral; o megafoco permanente psicomotriz ou intelectual; o megafoco 

permanente egoico ou policármico; o megafoco permanente competitivo ou interassistencial;  

o megafoco permanente irrevelado ou explicitado; o megafoco permanente intrafísico ou multidi-

mensional. 

Binomiologia: o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço 

insubstituível; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exempla-

rismo pessoal; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio megafoco 

circunstancial–megafoco permanente ou vitalício. 

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. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo intrafísico-extrafísico; o crescen-

do cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo megafoco permanente 

existencial–megafoco permanente multiexistencial ou autorrevezamental. 

Trinomiologia: o trinômio ideal megatrafor pessoal–megafoco pessoal–materpensene 

pessoal; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discordância– 
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–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; os ganhos evolutivos do megafoco no 

trinômio universalismo-maxifraternismo-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-autorganização-persistência; o polinô-

mio do autorrevezamento multiexistencial curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo 

prazo; o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia. 

Antagonismologia: o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do au-

tocomodismo. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas conscienciocên-

tricas objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial. 

Legislogia: a lei da sobrevivência; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafrater-

nidade evolutiva; a lei da manutenção do megafoco consciencial. 

Filiologia: a filosofofilia; a gnosiofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomato-

filia; a criteriofilia; a definofilia. 

Fobiologia: a filosofofobia; a gnosiofobia. 

Sindromologia: a inconstância infantil (atenção saltuária) do megafoco pessoal na sín-

drome da dispersão consciencial; a megafocagem firmada patologicamente na síndrome da ecto-

pia afetiva (SEA). 

Mitologia: o mito da busca incessante pela perfeição. 

Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a enci-

cloteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Megafocologia; a Intraconscienciologia; a Holomaturologia;  

a Ortopensenologia; a Paradireitologia; a Analiticologia; a Autodiscernimentologia; a Parafeno-

menologia; a Politicologia; a Cosmoeticologia. 

 

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 megafocus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens scientificus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens 

cohaerens; o Homo sapiens determinator. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megafoco permanente primário = o da conscin protorreptiliana somente 

pensando em viver bem, acima de tudo; megafoco permanente medíocre = o da conscin robotiza-

da existencialmente só pensando em tornar-se rica ou famosa; megafoco permanente evoluído 

= o da conscin intermissivista pensando prioritariamente na consecução razoável da autoproéxis. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Megafocagem 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 megafoco permanente, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  da  antessala:  Autexperimentologia;  Neutro. 

02.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

03.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Exaustão  conceitual:  Megafocologia;  Neutro. 

08.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

09.  Identificação  do  padrão:  Holopesquisologia;  Neutro. 

10.  Matriz  mental:  Megafocologia;  Neutro. 

11.  Princípio  conscienciocêntrico:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  megafocal:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

15.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

TODA  CONSCIN,  QUANDO  LÚCIDA,  ESCOLHE  E  MANTÉM  

DETERMINADO  MEGAFOCO  PERMANENTE  E  INSUBSTI-
TUÍVEL  PARA  FUNDAMENTAR  OS  AUTESFORÇOS  

EVOLUTIVOS  EM  QUALQUER  DIMENSÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já escolheu e mantém o próprio megafoco per-

manente na existência? Qual? 
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M E G A G L U T I N A Ç Ã O    P E L A    DE S S O M A T O L O G I A  
( I N T E G R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megaglutinação pela Dessomatologia é a convergência de esforços das 

consciências, intra e extrafísicas, de promover a interassistência no esclarecimento e desmistifica-

ção da dessoma, de modo lúcido e com objetivo evolutivo comum, contribuindo na reurbanização 

planetária. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo aglutinação vem do idioma Latim, 

aglutinatio, “ligação; aglutinação”. Surgiu no Século XVII. A palavra descartar é constituída pela 

preposição des, do mesmo idioma Latim, de, “de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; 

no alto de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; em vez de; em função de; acer-

ca de; contra”, e pelo elemento de composição cart, derivado também do idioma Latim charta,  

e este do idioma Grego, khártés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público; docu-

mentos escritos”. Apareceu no Século XVI. O termo soma provém do idioma Grego, soma, 

“relativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XX. O ele-

mento de composição logia procede igualmente do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; 

exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Megacoesão pela Dessomatologia. 2.  Megaconfluência tarística des-

somatológica. 3.  Megaconvergência pela Dessomatologia. 4.  Megarreunião neoverponológica da 

Dessomatologia. 5.  Amalgamação conscienciológica dessomatológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaglutinação pela Dessomatologia, megagluti-

nação pela Dessomatologia restrita e megaglutinação pela Dessomatologia ampla são neolo-

gismos técnicos da Integraciologia. 

Antonimologia: 1.  Megadispersão na tares dessomatológica. 2.  Desunião grupocármica 

ante a dessoma. 3.  Megadesaglutinação dessomatológica. 4.  Desentrosamento no entendimento 

da dessoma. 

Estrangeirismologia:  o tour de force pelo esclarecimento da Dessomatologia; o modus 

vivendi intercooperativo; o teamwork reforçado por objetivo comum; o joint effort pela compre-

ensão da morte; o esclarecimento urbi et orbi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao senso de equipe interassistencial tarístico. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Toda união 

fortalece. Isolamento não, cooperação. Aprendamos a dessomar. Dessoma: responsabilidade 

pessoal. Ninguém perde ninguém. 

Coloquiologia. O epitáfio descanse em paz evidenciando a ignorância quanto à pararrea-

lidade da paraprocedência das consciências. A união faz a força, expressão contributiva para a vi-

vência da megaglutinação pela Dessomatologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da megaglutinação pela Dessomatologia; o holopensene da 

integracão da tares dessomática; o holopensene libertário da Dessomatologia; o holopensene des-

somático cosmoético; as reverberações do holopensene grupal dessomatológico; os conviviopen-

senes; a conviviopensenidade; o holopensene reurbanizador; o holopensene da megafraternidade; 

o holopensene dos Evoluciólogos; o holopensene dos Serenões; o holopensene das Consciexes 

Livres (CLs). 
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Fatologia: a megaglutinação pela Dessomatologia; as auto e hetero pesquisas dos desso-

matologistas servindo ao modo de elemento aglutinador; o fato de a saúde consciencial perante  

a doença crônica contribuir na preparação da dessoma; o curso Saúde Consciencial Aplicada co-

laborando na megaglutinação pelo exemplarismo; a reunião do conhecimento de pesquisadores 

especialistas em Dessomatologia; o incentivo incondicional intergrupal; a colaboração entre os 

pesquisadores na superação das dificuldades pessoais; a habilidade grupal da aglutinação de cons-

ciências; o Movimento Vida Saudável, Dessoma Feliz aglutinando consciências na tares dessoma-

tológica; a assistência às conscins com dessoma próxima, pessoal ou de familiares; o exemplaris-

mo cotidiano na desdramatização da morte; o entendimento e respeito ao luto evitando o acumpli-

ciamento na vitimização; o reagrupamento via desenvolvimento da inteligência evolutiva (IE);  

a mudança de valores e visão de mundo decorrentes da compreensão e aceitação da cultura da 

dessoma; as reciclagens e reconciliações resultantes da tares dessomatológica; o fato de a desso-

ma ser consequência direta do modo de vida intrafísico; os trafores grupais sustentando a congru-

ência de esforços na desmistificação da morte em todas as fases; o fato de a tares da Dessomato-

logia ser a ferramenta básica do líder assistencial; a hiperacuidade na compreensão da dessoma;  

a reeducação esclarecedora em relação às dimensões intra e extrafísicas patológicas; o curso As-

sistenciologia do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) colaborando 

com a tares dessomatológica; a convergência de esforços na fixação da dessoma pacífica; a convi-

vialidade megafraterna dos aglutinadores; a harmonização cosmoética e universalista no cotidia-

no; a conquista da holomaturidade pelas consciências do planeta Terra; o descortínio da Convi-

viologia Universalista; a adesão e responsabilidade grupal da CCCI com a qualidade de vida mul-

tidimensional e a megafraternidade na implantação do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático colaborando para  

a dessoma feliz; as reuniões extrafísicas dos pesquisadores do Colégio Invisível da Dessomatolo-

gia (CID); a assistência proporcionada aos dessomantes pelos amparadores extrafísicos especia-

listas; a interassistência recorrente aos parapsicóticos pós-dessomáticos nas reuniões extrafísicas; 

as doações de energia aos dessomados em catástrofes naturais ou acidentes; a interassistência aos 

hospitais extrafísicos; os banhos de energia no retorno de projeções da consciência assistenciais;  

a recepção e despedida de consciexes enquanto ponto central da reurbex; os campos energéticos 

formados em ambientes de tares dessomatológica; as parapercepções, esclarecimentos e insights 

resultantes das projeções conscientes conjuntas; a teática do Paradireito na assistência ao desso-

mado; as energias da comunex Interlúdio colaborando na megaglutinação pela Dessomatologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do holopensene aglutinador; o sinergismo da megaglu-

tinação pela Dessomatologia; o sinergismo da soma de esforços de todos; o sinergismo da cultu-

ra dessomática; o sinergismo das parcerias entre ICs; o sinergismo vontade política–intenção 

cosmoética; o sinergismo da autorreflexão sobre a dessoma extrapolando a psicosfera e atraindo 

consciências afins; o sinergismo das ideias da Conscienciologia; o sinergismo potente das ami-

zades; o sinergismo CID-CCCI; o sinergismo consciência aglutinadora–consciência cosmovisio-

nária; o sinergismo do vinco da interassistencialidade tarística atendendo os objetivos recinoló-

gicos da reurbex. 

Principiologia: o princípio da evolução conjunta; os princípios da Democracia Pura;  

o princípio da convivialidade paradiplomática; o princípio de 1 por todos e todos por 1; o prin-

cípio assistencial de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica; o princípio da serialidade; o princípio de o fluxo do Cosmos ser a favor de todos 

auxiliando na megaglutinação pela Dessomatologia; a franqueza enquanto princípio primordial 

do aglutinador cosmoético; o princípio conscienciológico de manter os pés no chão e o mentalso-

ma no Cosmos; o princípio da atração entre os afins; o princípio da responsabilidade assisten-

cial; o princípio do respeito aos direitos de outrem. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código de conduta paradiplomática interdimensional. 

Teoriologia: a teática do esclarecimento dessomático; a teática gesconológica alicer-

çando a expansão da cultura da dessoma; a teática interassistencial; a teática da Cuidadologia;  

a teoria do Estado Mundial. 

Tecnologia: a técnica da reflexão diária de 5 minutos sobre a dessoma; a técnica de 

atuar ao modo de “bombeiro consciencial”; a técnica da intervenção cosmoética; a técnica de 

viver evolutivamente; a técnica da heterocrítica cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; 

a técnica da autexperimentação da dessoma através da projeção consciente; a técnica da pacifi-

cação íntima; a técnica de viver bem para dessomar bem; a técnica de mais 1 ano de vida intra-

física; a técnica do esclarecimento enquanto elemento aglutinador de consciências. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à interassistencialidade; o voluntariado ofe-

recendo assistência às conscins próximas da dessoma; o voluntariado na assistência consciencio-

lógica a familiares de dessomados; o voluntariado auxiliando na vivência e elaboração do luto; 

o voluntariado conscienciológico; o voluntariado dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia 

(CIs); o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários-verbetógrafos; 

o voluntariado da reeducação consciencial pela tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Paradiplomacia; o labo-

ratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproe-

xologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio 

Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da 

Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos negativos do religiosismo dificultando o entendimento da cultura 

da Dessomatologia; os efeitos evolutivos da paz entre os grupos; os efeitos autevolutivos do 

clima de interconfiança grupal; os efeitos da convivialidade sadia; os efeitos da projetabilidade 

lúcida; os efeitos da tarefa do esclarecimento; os efeitos da megaglutinação pela Dessomatologia 

na pacificação da humanidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses da interassistencialidade fixadas para o resto da vida 

humana; as neossinapses prioritárias; as neossinapses resultantes da imersão mentalsomática;  

a relação biunívoca das neossinapses decorrentes da reflexão sobre a dessoma e a produção de 

gescons sobre o tema; as neossinapses derivadas da megaglutinação pela Dessomatologia. 

Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da reeducação pela teática 

da Paradiplomacia; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo da produtividade máxima; o ci-

clo planejamento-implementação-consolidação; o ciclo primeira dessoma–segunda dessoma– 

–Curso Intermissivo; o entendimento do ciclo ressoma-dessoma. 

Enumerologia: a união do voluntariado da CCCI; a união dos gestores da CCCI; a uni-

ão das ICs; a união dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; a união de esforços dos pré-in-

termissivistas; a união dos afins; a união fazendo a força. A autorreflexão sobre a dessoma; a au-

taceitação da dessoma; a heteraceitação da dessoma; a assistência através da dessoma; o estudo 

da dessoma; a autopesquisa pela dessoma; a intercompreensão pela dessoma. 

Binomiologia: o binômio compreensão da dessoma–neutralização do comocionalismo; 

o binômio tentativa-acerto; o binômio iniciativa assistencial–acabativa assistencial; o binômio 

vontade política–resolução cosmoética; o binômio amizade-respeito aglutinando consciências;  

o entendimento através da reflexão do binômio Curso Intermissivo–assistência a consréus. 

Interaciologia: a interação líderes-liderados; a interação CCCI-Socin; a interação paz 

pessoal–paz grupal; a interação anticonflituosidade-heteroconflituosidade; a interação holopen-

sene individual–holopensene grupal; a interação conscin vulgar–Serenão; a interação de consci-

exes líderes assistenciais influenciando a Socin. 
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Crescendologia: o crescendo proéxis individual–proéxis grupal–maxiproéxis grupal;  

o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo au-

torreflexão–reflexão grupal necessária à conquista da megaglutinação. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento do dessomado;  

o trinômio dessoma-intermissão-ressoma; o trinômio Cosmoética-Universalismo-Megafraterni-

dade. 

Polinomiologia: o polinômio senso de equipe–diplomacia cosmoética–convivência sa-

dia–megaglutinação; o polinômio Pré-Intermissiologia–megapreparação tarística–assistência às 

consréus–reurbanização realizada; o polinômio autoidentidade extra reconhecida–necessidade 

maxiproéxológica em andamento–minipeça lúcida–atuação no maximecanismo evolutivo. 

Antagonismologia: o antagonismo crença na morte / entendimento da dessoma; o an-

tagonismo descanso eterno / intermissão atuante. 

Paradoxologia: o paradoxo de a tares, por si, mesmo sendo antipática, poder promover 

aglutinação; o paradoxo consciência eterna–soma perecível. 

Politicologia: a política administrativa cosmoética do Colégio da Dessomatologia con-

tribuindo na megaglutinação; a conscienciocracia; a proexocracia; a cosmocracia; a lucidocra-

cia; a evoluciocracia; a·assistenciocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a evolu-

ciocracia; a política do Estado Mundial; a política da Democracia Pura. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço coletivo; a lei da interdependência 

consciencial; a lei da grupalidade; a lei de causa e efeito; a lei da interassistencialidade; a lei da 

serialidade; a lei do devenir empregando a técnica da mudança para melhor. 

Filiologia: a argumentofilia; a conscienciofilia; a politicofilia; a sociofilia; a cosmoeti-

cofilia; a grupofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a gesconofilia; a ofiexofilia. 

Fobiologia: a democraciofobia; a tanatofobia; a conviviofobia; a espectrofobia; a necro-

fobia; a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do avestruzismo; a síndrome do pânico; a síndrome de Swe-

denborg. 

Maniologia: a mania do “ver para crer” atrapalhando o entendimento da dessoma. 

Mitologia: o mito da ressurreição dos mortos; o mito de os mortos não voltarem para 

contar; o mito do céu e do inferno. 

Holotecologia: a juridicoteca; a politicoteca; a paradireitoteca; a diplomacioteca; a paci-

ficoteca; a socioteca; a administrativoteca; a gregarioteca; a dessomatoteca; a convivioteca; a as-

sistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Integraciologia; a Dessomatologia; a Harmoniologia; a Parapoli-

ticologia; a Paradireitologia; a Paradiplomaciologia; a Conscienciocentrologia; a Extrafisicologia; 

a Ressociologia; a Pararreurbanologia; a Intermissiologia; a Maxiproexologia; a Conviviologia;  

a Interassistenciologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intermissivista lúcida; a consciência reurbaniza-

dora; a conscin paradiplomática; a consciência harmonizada; a conscin cosmoética; a consciência 

universalista; a conscin enciclopedista; as consciexes líderes da reurbanização planetária. 

 

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

der interassistencial; 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 projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a lí-

der interassistencial; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertulia-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens agglutinator; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens maxifraternus; o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaglutinação pela Dessomatologia restrita = a prática da tares desso-

matológica realizada em única Instituição Conscienciocêntrica; megaglutinação pela Dessomato-

logia ampla = a prática da tares dessomatológica realizada em toda a Comunidade Consciencio-

lógica Cosmoética Internacional. 

 

Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a mediação intercultural sobre Dessomato-

logia; a multiculturologia da interassistencialidade; a cultura da convivialidade cosmoética;  

a cultura da política cosmoética interassistencial; a cultura da Paradiplomacia; a cultura da 

tranquilidade íntima conquistada pela tares dessomatológica; a cultura proexológica grupal. 

 

Aglutinação. Sob a ótica da Harmoniologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 11 

trafores, coexistentes, convergentes e básicos do CGC, o capital consciencial grupal, regendo as 

relações dos integrantes do Colégio Invisível da Dessomatologia, determinantes na qualidade da 

convivialidade cosmoética intergrupal: 

01.  Amizade. 

02.  Atenção. 

03.  Bom humor. 

04.  Confiança. 

05.  Consensualidade. 

06.  Flexibilidade. 

07.  Harmonia. 

08.  Respeito. 

09.  Senso de grupalidade. 

10.  Transparência. 

11.  Valorização. 

 

Realidades. Sob a ótica da Logicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 realida-

des incontestes, relevantes ao movimento da tares dessomatológica: 

1.  Dessoma. Ser a dessoma a única certeza da Humanidade na vida intrafísica. 

2.  Tanatofobia. Ser o medo da morte o maior medo da Humanidade, a tanatofobia. 

3.  Parapsicose. Ser a parapsicose pós-dessomática a maior parapatologia das consci-

exes. 

4.  Paradireito. Ser a teática do Paradireito a abordagem mais cosmoética ao pós- 

-dessomado. 
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Continuismologia. Sob a ótica da Taristicologia, eis, em ordem cronológica, 3 eventos 

promovidos na CCCI e os temas apresentados por pesquisadores da Dessomatologia (Data-base: 

2015): 

1.  II Simpósio Internacional de Democracia Pura (2013): Teática da Megafraterni-

dade. 

2.  I Semana Paracientífica da Conscienciologia e I Simpósio Teáticas da Conscien-

ciologia (2014): Cultura da Dessomatologia e Pré-Intermissiologia. 

3.  V Congresso Internacional de Projeciologia (2014): Ensaio Dessomático; Reuniões 

Extrafísicas; Arrimo Assistencial. 

 

Integraciologia. Importa considerar a necessidade de ampliação da tares dessomatoló-

gica no Planeta, objetivando aplacar a comoção social frente ao tema, por exemplo, na semana de 

Finados. Urbi et orbi, espalhemos essa ideia ao Cosmos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

is, evidenciando relação estreita com a megaglutinação pela Dessomatologia, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

02.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Colégio  Invisível  da  Dessomatologia:  Colegiologia;  Homeostático. 

06.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

07.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Dessoma  lúcida:  Dessomatologia;  Homeostático. 

10.  Ensaio  dessomático  projetivo:  Projeciologia;  Neutro. 

11.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Inconformismo  dessomático:  Dessomatologia;  Nosográfico. 

13.  Organização  pró-dessoma:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

15.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  PONTO  PRIMORDIAL  E  SUSTENTÁCULO  DA  CONVER-
GÊNCIA  DE  ESFORÇOS  NA  REALIZAÇÃO  TARÍSTICA  DES-
SOMATOLÓGICA  SÃO  AS  RELAÇÕES  DIPLOMÁTICAS  COS-

MOÉTICAS,  CAPACITANTES  DA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já converge esforços cosmoéticos rumo à mega-

glutinação em prol da tares dessomatológica? Ou ainda se mantém limitado apenas às ocupações 

rotineiras de grupo isolado? 
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M E G A I D I O T I S M O    CU L T U R A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaidiotismo cultural, geral, é a imensa presunção e pretensão étnica 

ou racista, de determinado país, nação, agrupamento, dinastia ou linhagem humana, de se autode-

nominar e viver, de modo convicto e fanático, como sendo o povo eleito ou escolhido, privi-

legiado ou evolutivamente superior às outras raças ou aos demais componentes da Humanidade. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. O termo idiotismo vem do idioma Grego, idiotismós, “g nero de vida simples particular; lin-

guagem corrente ou vulgar”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo cultural deriva do idioma Fran-

cês, culturel, por influência do idioma Alemão, kulturell, “relativo à cultura no sentido moral  

e consciencial”. Apareceu em 1881. 

Sinonimologia: 1.  Megapresunção cultural. 2.  Megapretensão cultural. 

Neologia. As 4 expressões compostas megaidiotismo cultural, megaidiotismo cultural 

judaico, megaidiotismo cultural nazista e megaidiotismo cultural comunista são neologismos téc-

nicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Idiotismo cultural. 2.  Presunção cultural. 3.  Pretensão cultural. 

Estrangeirismologia: o nonsense; o Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da vivência com o corpo animal humano e a Genética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Sociologia; os estultopensenes; a estultopense-

nidade; os egopensenes; a egopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os geno-

pensenes; a genopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os nosopensenes; a no-

sopensenidade; o holopensene feudal; os autopensenes preconceituosos; a autopensenização an-

tiuniversalista. 

 

Fatologia: os tradicionalismos regressivos bolorentos; a evolução consciencial desenvol-

vida tão somente por meio dos autesforços pessoais e grupais; o contágio das tradições, lendas, 

sagas e folclores no universo dos idiotismos culturais; as ficções criminosas; os tabus internacio-

nais; a defesa dos direitos das pessoas às etnodiferenças; a hierarquização particular da Humani-

dade; a autodesignação para patamar elevado; o ar de superioridade coletivo; o salto alto grupal; 

o orgulho de classe; o esnobismo mascarado; as alegações de merecimento; as reivindicações de 

regalias; as exigências de poder; as solicitações de obediência; as defesas do feudo; o pacto implí-

cito de proteção mútua intragrupo; os favorecimentos e as salvaguardas com os considerados 

iguais; os desprezos e os desrespeitos com os considerados inferiores; o pretenso monopólio das 

verdades absolutas. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as comunexes baratrosféricas ideológicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosológico erro-engano-omissão. 
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Principiologia: a ausência do princípio da descrença; a atuação permanente do princí-

pio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da inexistência de privilégios evolutivos;  

o princípio da meritocracia evolutiva; o princípio da verdade relativa de ponta. 

Codigologia: a falta do código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos grupais sec-

tários. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: as técnicas heteroconscienciométricas; a técnica da reciclagem conscien-

cial; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: o labor do voluntariado tarístico pró-construção de senso universa-

lista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico das autorretrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Grupo-

carmologia. 

Efeitologia: os efeitos regressivos da ectopia consciencial. 

Ciclologia: o ciclo erro-reparação-acerto; o ciclo ressoma-dessoma reincidindo no 

mesmo grupúsculo de consciências. 

Enumerologia: a suposta superioridade genética; a suposta superioridade estética; a su-

posta superioridade intelectual; a suposta superioridade ideológica; a suposta superioridade cul-

tural; a suposta superioridade profissional; a suposta superioridade consciencial. 

Binomiologia: o binômio defesa do indefensável–defesa do egão; a distribuição desigual 

do binômio direitos-deveres. 

Interaciologia: a interação poder político–poder econômico; a interação Recexologia- 

-Priorologia. 

Crescendologia: o crescendo regressivo patopensenização consciente–desequilíbrio 

psíquico–doença mental cronicificada; o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o cres-

cendo amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética; o crescendo patológico ectopia cons-

ciencial–melin–melex. 

Trinomiologia: o trinômio subcerebralidade-indiscernimento-autocorruptibilidade;  

o trinômio patológico do megaidiotismo cultural panjudaísmo-pangermanismo-pancomunismo;  

o trinômio egão-orgulho-arrogância; o trinômio egoísmo–pretensão–má intenção. 

Polinomiologia: o polinômio autassédio-autopatia-autocorrupção-heterassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo sabedoria / ignorância; o antagonismo paracerebra-

lidade / subcerebralidade; o antagonismo racismo / humanismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da pretensão de superioridade evidenciar nível autevolutivo 

inferior. 

Politicologia: a asnocracia; a autocracia; a escravocracia; a baionetocracia; as políticas 

segregacionistas; a meritocracia imaginária. 

Legislogia: a lei da afinidade patológica; a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; 

as leis da grupalidade. 

Filiologia: a toxicofilia; a patofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ecto-

pia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania conjunta de grandeza; o delírio grupal megalomaníaco. 

Mitologia: os mitos das coisas tidas como sagradas; os mitos antagônicos da raça supe-

rior e da raça inferior; o mito da supremacia racial; o mito do sangue azul. 

Holotecologia: a absurdoteca; a idiotismoteca; a folcloteca; a culturoteca; a superlativo-

teca; a belicosoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a biologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Somatologia; a Geneticologia; a Sociologia;  

a Politicologia; a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a In-

terassistenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; as pessoas revolucionárias baratrosféricas; os grupos ba-

ratrosféricos seculares das tênebras do obscurantismo. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens stolidus; o Ho-

mo sapiens ineruditus; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

autobsidiatus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens ectopicus; o Homo sapiens anticos-

moethicus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens consreu. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaidiotismo cultural judaico = a autodenominação de povo eleito ou 

escolhido por parte do panjudaísmo, há milênios; megaidiotismo cultural nazista = a autodenomi-

nação de povo eleito ou escolhido por parte dos alemães, arianos, próceres do Partido Nazista ou 

Hitlerista sanguinário, ou do pangermanismo; megaidiotismo cultural comunista = a autodenomi-

nação de povo escolhido por parte da massa de trabalhadores da Rússia Soviética e respectivos 

países satélites, próceres do marxismo-leninismo sanguinário, ou do pancomunismo. 

 

Culturologia: o megaidiotismo cultural; o megaidiotismo cultural de povo eleito. 

 

Belicismo. O aspecto mais surpreendente e desolador no quadro historiográfico dos  

3 povos, referidos aqui, pretensamente autodenominados eleitos ou escolhidos (judeus ortodoxos, 

sionistas, primos dos palestinos; nazistas e neonazistas dos Séculos XX e XXI; e comunistas rus-

sófilos de todas as geopolíticas) relaciona-se ao fato de terem sido e, ainda, serem francamente 

belicistas, guerrearam e guerreiam de modo ativo entre si. Daí se pergunta, com toda lógica: – Fo-

ram povos escolhidos para qual objetivo? Para apenas se matarem reciprocamente? As tolices psi-

cóticas são devastadoras quando atingem as multidões desvairadas sob líderes fanáticos e fana-

tizados das tênebras. 

 

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 megaidiotismo cultural, indicados para a expansão das 

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

10.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Megapeso:  Passadologia;  Nosográfico. 

12.  Megarretrocesso:  Autorretrocessologia;  Nosográfico. 
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13.  Megatolice:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

14.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Rainha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  IMENSA  PRESUNÇÃO  E  PRETENSÃO  DO  MEGAIDIOTIS-
MO  CULTURAL  DE  POVO  ELEITO  OU  ESCOLHIDO  É  CA-
PÍTULO  FUNDAMENTAL  DOS  CONTEÚDOS  REGRESSIVOS  

DO  MEGATOLICIONÁRIO  HISTORIOGRÁFICO  DA  TERRA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou o megaidiotismo cultural das ilu-

sões infantis dos povos eleitos? Quais proveitos de holomaturidade extraiu de tais pesquisas? 
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M E G A I M P R E V I S I B I L I D A D E  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megaimprevisibilidade é a condição de dificuldade máxima de a cons-

ciência pré-serenona prever, com segurança, quando tornar-se-á serenona, deixando definitiva-

mente de ressomar. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. O prefixo in procede do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo previsível deriva 

também do idioma Latim, praevisus, particípio passado de praevidere, “ver antes; perceber”. As 

palavras previsível e imprevisibilidade surgiram no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Impossibilidade de previsão. 2.  Impossibilidade prospectiva. 

Neologia. O vocábulo megaimprevisibilidade e as duas expressões compostas megaim-

previsibilidade autoconsciente e megaimprevisibilidade inconsciente são neologismos técnicos da 

Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Previsibilidade. 2.  Possibilidade prospectiva. 

Estrangeirismologia: o background consciencial; a construção do timeline multiexisten-

cial; as selfperformances da conscin com os somas; o checkup existencial; o struggle for life;  

o survival rate; a life expectancy pessoal; o aproveitamento do lifetime restante; as explicações  

a posteriori; o brainstorming exitoso minimizando os erros de previsão. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megaimpre-

visibilidade: megassincronicidade impressentida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Ressomatologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ge-

nopensenes; a genopensenidade; a invalidação dos retropensenes apriorísticos; os neopensenes;  

a neopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; os rastros pensênicos; o materpensene da personalidade anterior e o materpensene 

da personalidade atual; os autopensenes inéditos; a reciclagem holopensênica. 

 

Fatologia: a megaimprevisibilidade; a coerência do temperamento de vida em vida hu-

mana; a autoprevisão existencial; a autoqualificação existencial; o chamado da evolução cons-

ciencial; a autoprevisão providencial; a conquista máxima desta vida humana; a categoria do 

compléxis pessoal; a inteligência evolutiva (IE); as perspectivas proexológicas; a Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP); o autexame conscienciométrico; a autodisponibilidade evolutiva; a cosmovisão 

avançada; o teatro de operações proexológicas; a evitação do perdularismo; a importância da evo-

lução consciencial; a ocorrência fora das expectativas do senso comum; o impacto extremo nas 

retroconvicções; a alteração positiva na automundividência; as confluências fortuitas; as trajetó-

rias imprevistas; as cadeias causais irregulares; a aparente aleatoriedade; a relevância da Sereno-

logia e do Serenão para a conscin pré-serenona. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as concausas extrafísicas ignoradas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paragenes-genes; o sinergismo abertismo autopensêni-

co–autoprontidão holossomática favorecendo o enfrentamento das megaimprevisibilidades. 

Principiologia: o princípio da seriexialidade; o princípio da incerteza; o princípio da 

complexidade consciencial; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da primazia 

evolutiva da existência presente; o princípio de ação e reação; o princípio da verpon. 

Codigologia: a autossinceridade instalada no código pessoal de Cosmoética (CPC) 

exemplificado. 

Teoriologia: a teoria da sincronicidade; a teoria do antiacaso; a existência atual valen-

do 15 vidas intrafísicas anteriores com base na teoria da Era da Aceleração da História Humana; 

a teoria do macrossoma; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Homo sapiens 

reurbanisatus; a teoria e a prática do “in dubio pro reo”; a teoria da presunção; a teoria da ne-

cessidade social; a teoria da evolução através dos autesforços. 

Tecnologia: as limitações das técnicas estatísticas convencionais; as técnicas profiláti-

cas da convivência com a imprevisibilidade; as técnicas de auto e heterencapsulamento conscien-

cial; as técnicas de gestão de riscos; as técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciolo-

gia; as técnicas somatométricas; as técnicas conscienciométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o labora-

tório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evo-

luciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório consciencioló-

gico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da cosmoconsciência. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos 

Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da utilização dos retrossomas no neossoma; os efeitos do patri-

mônio paragenético no holossoma atual; o efeito da prospecção seriexológica no autenquadra-

mento realista na Escala Evolutiva das Consciências, ou seja, na Conscienciologia; o efeito domi-

nó incalculado; o efeito bola-de-neve insuspeitado; o efeito colateral imprevisto. 

Neossinapsologia: as neossinapses sobre a autoconsciencialidade advindas da anatomi-

zação seriexológica; as neossinapses surgidas subitamente reformulando as retrossinapses torna-

das então anacrônicas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo construção-desconstrução-reconstrução das autocogni-

ções; a qualificação do ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio uso correto do retrossoma–seriéxis pessoal consanguínea;  

o binômio uso incorreto do retrossoma–neoárvore genealógica pessoal; o binômio instabilidade- 

-imprevisibilidade; o binômio inesperado-improvável; o binômio raridade-perplexidade; o binô-

mio soma-consciência; o binômio subcérebro-paracérebro; o binômio varejismo consciencial– 

–atacadismo consciencial; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio Conscien-

ciologia-Mateologia; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação retrogenéticas-neogenética; a interação retrossomas-neos-

soma; a interação retrovidas–vida atual; a interação Paragenética-Genética; a interação Retro-

fisiologias-Neofisiologia; a interação baixa previsibilidade–grande impacto; a interação gargalo 

operacional–crise de crescimento funcional; a interação atributos intraconscienciais–atributos 

extracerebrais; a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica; a interação mega-

trafor-materpensene; a interação invéxis-desperticidade; a interação tenepes-ofiex; a interação 

Evoluciologia-Serenologia. 

Crescendologia: o crescendo homeostático do uso correto do retrossoma–neomacrosso-

ma; o crescendo patológico do uso incorreto do retrossoma–neossoma deficiente; o crescendo 

cosmovisiológico autoconscienciometria biográfica–autoconscienciometrias retrobiográficas– 

–autoconscienciometria holobiográfica; o crescendo evolutivo seriéxis instintiva–seriéxis autolú-

cida; o crescendo conclusivo diagnóstico-prognóstico; o crescendo evolutivo seriéxis compulsó-
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ria–libertação do ciclo seriexológico; o crescendo cognitivo inerente à autevolução reduzindo as 

imprevisibilidades intrafísicas. 

Trinomiologia: o trinômio vida vegetal–vida subumana–vida humana; o trinômio inter-

missão-ressoma-dessoma; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio Genealogia- 

-hereditariedade-consanguinidade; o trinômio autocognições-autexperiências-automemória;  

o trinômio interpretação-argumentação-dialética; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva;  

o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio voluntariado-en-

gajamento-articulação; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia. 

Polinomiologia: o polinômio retrovidas-retrossomas-retroculturas-retrocognições;  

o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio pessoal, passado, 

quanto ao genótipo, biótipo, ecótipo e somatótipo; o polinômio da seriéxis pluriexistencial-plu-

rissomática-plurissecular-plurimilenar. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antago-

nismo macrossoma / soma ordinário; o antagonismo automimeses evolutivas / automimeses dis-

pensáveis. 

Paradoxologia: o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas 

restrições somáticas. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da seriéxis; a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocár-

mica; as leis da Paragenética; as leis da Parafisiologia; as leis da Fisiologia Humana; a lei do 

maior esforço evolutivo; a ocorrência além das leis das probabilidades conhecidas. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia. 

Mitologia: o mito da certeza absoluta; o mito da estratégia perfeita; o mito da sorte  

e do azar. 

Holotecologia: a evolucioteca; a ressomatoteca; a somatoteca; a seriexoteca; a dessoma-

toteca; a intermissioteca; a mnemossomatoteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Seriexologia; a Holorressomatologia;  

a Mnemossomatologia; a Grupocarmologia; a Retrobiotipologia; a Somatologia; a Experimento-

logia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Genealogia; a Ho-

lobiografologia; a Prospectivologia; a Serenologia. 

 

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-
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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 imprevisibilis; o Homo sapiens megaimprevisibilis;  

o Homo sapiens longevitalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens evolutiens; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaimprevisibilidade autoconsciente = a condição difícil, mas ortopen-

sênica, de a conscin lúcida já buscar prever algum dado sobre o momento futuro de se tornar sere-

nona e trabalhar, prioritariamente, para atingir tal objetivo; megaimprevisibilidade inconsciente 

= a condição difícil, patopensênica, estagnadora ou regressiva, de a conscin vulgar ainda viver ig-

norando completamente a existência do Homo sapiens serenissimus, o modelo evolutivo de todas 

as conscins. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da multiexistencialidade cons-

ciencial ou da Seriexologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 cate-

gorias de megaimprevisibilidades: 

1.  Megaimprevisibilidade acidental: a de vastas consequências. 

2.  Megaimprevisibilidade coletiva: as reações da multidão emocionalmente exaltada; 

as guerras em geral. 

3.  Megaimprevisibilidade humana: as chacinas públicas de adolescentes homicidas 

primários. 

4.  Megaimprevisibilidade parafenomênica: o extrapolacionismo parapsíquico pionei-

ro; o encontro com algum Serenão. 

5.  Megaimprevisibilidade planetária: as catástrofes naturais; as anormalidades meteo-

rológicas de grande escala. 

6.  Megaimprevisibilidade sistêmica: as panes fatais; os apagões de grande vulto. 

7.  Megaimprevisibilidade subumana: a pandemia viral. 

 

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 megaimprevisibilidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

02.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

04.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

11.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 
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13.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Previsão  da  autossobrevida:  Autoproexogramologia;  Neutro. 

15.  Teleobiotipologia:  Ressomatologia;  Neutro. 

 

A  ASPIRAÇÃO  EVOLUTIVA  DE  SE  TORNAR  SERENONA 
É  REAÇÃO  LEGÍTIMA,  NATURAL  E  SADIA  DE  TODA  

CONSCIÊNCIA  MAIS  LÚCIDA  QUANTO  À  ESTRUTURA  

TEÁTICA  DA  ESCALA  EVOLUTIVA  DAS  CONSCIÊNCIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a teática da megaimprevisibili-

dade? Qual ideia você tem sobre tal assunto? 
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M E G A I R R E C O N C I L I 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. A megairreconciliabilidade é a condição ideológica máxima da conscin lú-

cida, conscienciológica, teática, naturalmente incompatível, no universo da Mentalsomatologia, 

com os posicionamentos retrógrados, ou antievolutivos, de consciências ou grupos de personali-

dades imaturas quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O prefixo in provém do idioma Latim, in, 

“privação; negação”. O vocábulo conciliar procede do mesmo idioma Latim, conciliare, “reunir; 

unir; juntar; misturar; ligar; atrair; associar; unir pelos sentimentos; conciliar”. Surgiu no Século 

XVI. A palavra irreconciliável apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Megantipodia. 2.  Megaincompatibilidade. 

Neologia. O vocábulo megairreconciliabilidade e as duas expressões compostas irrecon-

ciabilidade inata e irreconciliabilidade adquirida são neologismos técnicos da Descrenciologia. 

Antonimologia: 1.  Reconciliabilidade. 2.  Compatibilidade. 

Estrangeirismologia: o act of diverging; o principium incredulitatis; o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades das neoverpons conscienciológicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapen-

senes; a parapensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade. 

 

Fatologia: a megairreconciliabilidade; a irreconciliação com a irracionalidade; o fato de  

a conscin lúcida não poder seguir as convocações dos belicistas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a politicofilia; a raciocinofilia; a gnosiofilia; a fatofilia; a criticofilia; a pes-

quisofilia; a xenofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a socioteca; a gregarioteca; a argumen-

toteca; a politicoteca; a controversioteca. 
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Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Neoverponologia; a Holomaturologia; a Prio-

rologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia; a Pesquisologia; a Experimentologia; a Convivio-

logia; a Multiculturologia; a Mentalsomatologia; a Discernimentologia; a Cogniciologia. 

 

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 antipodes; o Homo sapiens antagonista; o Homo sapiens 

maxidissidens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens maturus;  

o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megairreconciliabilidade inata = a condição ideológica máxima da cons-

cin lúcida, conscienciológica, teática, intermissivista, proveniente da Paragenética Pessoal; me-

gairreconciliabilidade adquirida = a condição ideológica máxima da conscin lúcida, consciencio-

lógica, teática, intermissivista, proveniente da volição recente ou dos esforços vivenciais da pro-

gramação existencial atual. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Inteligência Evolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Descrenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 

realidades ideológicas plenamente incompatíveis com os posicionamentos da conscin lúcida, se-

gundo os princípios da Conscienciologia: 

01.  Achismos: a Antipesquisologia. 

02.  Antiparapsiquismo: a Materiologia; a amaurose multidimensional. 

03.  Belicismos: os armamentismos; as guerras; o princípio de talião. 

04.  Celibatarismos: a Antifisiologia. 

05.  Crendices. 

06.  Ditaduras: as autocracias; os totalitarismos. 

07.  Dogmatismos: as verdades absolutas. 

08.  Lavagens subcerebrais. 
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09.  Máfias: as marginalidades; as ilicitudes. 

10.  Mitologias: as superstições; as idolatrias. 

11.  Racismos: o Antiuniversalismo. 

12.  Religiões: as seitas facciosas. 

13.  Robotizações humanas: a robéxis. 

14.  Sacralizações. 

15.  Terrorismos. 

 

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 megairreconciliabilidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Antagonismo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

04.  Antagonismo  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Antagonismo  extremo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

06.  Antagonismologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Antagonismologia  sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

09.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Antipodia  consanguínea:  Antipodismologia;  Nosográfico. 

12.  Antipodia  consciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Incompatibilidade  Ciência  /  Religião:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  MEGAIRRECONCILIABILIDADE  É  A  CONVERGÊNCIA  

NATURAL,  INEVITÁVEL,  DA  EXPANSÃO  DA  AUTOCONS-
CIENCIALIDADE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  
QUANDO  JÁ  PORTADORA  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém megairreconciliabilidade com determi-

nados preceitos antiquados ainda em vigor na Socin Patológica? Você defende com lógica os pró-

prios posicionamentos mentaissomáticos? 
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M E G A L O M A N I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megalomania é o estado ou a condição da conscin, homem ou mulher, 

caracterizada pela presença de exacerbação psicossomática, ideias de grandeza, egocentrismo, hi-

pertimia, autestima exaltada e hipervalorização pessoal irracional, denotando quadro de manifesta-

ção consciencial parapsicopatológica, notadamente encontrada no transtorno afetivo bipolar (TAB). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, megas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo mania procede do idioma Gre-

go, mania, “loucura, demência”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Macromania. 2.  Mania de grandeza.   

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo megaloma-

nia: antimegalomania; automegalomania; megalômana; megalomaníaca; megalomaníaco; me-

galômano.  

Neologia. As duas expressões compostas megalomania inconsciente e megalomania 

consciente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Mania de autodepreciação. 2.  Depressão. 3.  Distimia. 4.  Melin.  

5.  Síndrome do impostor. 6.  Labilidade parapsíquica. 

Estrangeirismologia: a monovisão pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM); o modus operandi do excesso de autoestima; a ausência do self-knowledge;  

o comprometimento do hard disk cerebral; o hard temper; a paragenetic mark; o craving pelo 

poder. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocriticidade. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares passíveis de aplicação à megalomania: o non-

sense; a falta de semancol; o ato de passar do ponto; o ato de perder o amigo e não perder a pia-

da; o ato de achar-se o centro do Cosmos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autovanglória; o autopensene da megalomania; 

os egopensenes; a egopensenidade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; os ginopensenes;  

a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; o prognóstico reservado da autopen-

senidade impregnada pelo excesso da autoconfiança; os pensenes pessoais patológicos reverbe-

rando no grupocarma. 

 

Fatologia: a ilusão da autossuperioridade; os delírios de grandeza; as ideias deliroides de 

grandiosidade, poder, status e fama pessoal; a raiz do temperamento; a psicopatia; a amoralidade; 

a autodesignação do merecimento pessoal acima dos outros; a ultrapassagem anticosmoética dos 

limites; a impertinência; os comentários assediadores; o humor negro; a desinibição patológica;  

a perda do freio social; a deficiência na autocrítica; o autengano da infalibilidade; a dificuldade 

em pedir desculpas; a inabilidade para assunção dos erros pessoais; o egocentrismo; a ingratidão; 

a impetuosidade; o ímpeto salvacionista egocêntrico; o empreendedorismo kamikase podendo ge-

rar consequências drásticas ao grupocarma; a beligerância; a agressividade; a irritabilidade fácil;  

a reatividade patológica perante o contato com a realidade diferente da imaginada; a dificuldade 

para lidar ao ser contrariado; os surtos; o vício pelo poder intrafísico; a carência consciencial;  

a promiscuidade; a insatisfação pessoal; o abuso de bebida alcoólica; o uso de drogas ilícitas;  

a negação da patologia; a negligência quanto aos cuidados com a saúde consciencial; a inconstân-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14851 

cia emocional; a instabilidade de humor; a exacerbação do humor sendo a ponta do iceberg de es-

pecífica parapsicopatologia; o humor enquanto estado basal da afetividade; a manifestação cons-

ciencial megalomaníaca refletindo o temperamento pessoal; a proéxis enquanto facilitadora da re-

ciclagem existencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os estudos da Seri-

exologia esclarecendo as raízes da megalomania; as heranças paragenéticas recheadas de poder 

temporal; a holobiografia da liderança anticosmoética; a Paraetiologia seriexológica das parapsi-

copatologias; as influências assediadoras extrafísicas da comparsaria pretérita; as semipossessões 

patológicas; a possessão maligna; a sedução energética; o uso anticosmoético da energia pessoal; 

o congressus subtilis; a ressoma pós-Curso Intermissivo (CI) oportunizando o ressarcimento às 

antigas vítimas; a Pré-Intermissiologia possibilitando a qualificação da liderança e a vivência en-

quanto minipeça do maximecanismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosológico líder megalomaníaco–liderados acríticos;  

o sinergismo antievolutivo orgulho-vaidade-egoísmo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) na assistência às consciên-

cias assistíveis; o princípio da minipeça do maximecanismo; o princípio da interassistência na 

evolução; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio da descrença 

(PD); o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio “contra fatos não 

há argumentos”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) da conscin megalomaníaca; o códi-

go pessoal de Cosmoética da vítima da conscin megalomaníaca; o código pessoal de Cosmoética 

do comparsa da conscin megalomaníaca; o código duplista de Cosmoética (CDC); o código gru-

pal de Cosmoética (CGC); o código de honra; o código de ética. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da concausalidade interdimensional; a teoria 

do ser desperto; a teoria dos Serenões; a teoria da reurbex; a teoria da ressoma compulsória;  

a teoria da verbação. 

Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção; a técnica do espelho; a técnica do 

feedback; a técnica da conscin-cobaia; a técnica do Conscienciograma; a técnica do arco voltai-

co craniochacral; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o labcon diário nas interações conscienciais. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Pen-

senologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito Dunning-Kruger; o efeito Hulk nas possessões malignas; o efeito 

antievolutivo da energia repressora da conscin megalomaníaca; o efeito interprisioneiro da ener-

gia contagiante do líder anticosmoético megalomaníaco; o efeito do antidiscernimento das ideias 

delirantes megalômanas; o efeito nefasto da crise maníaca; o efeito negativo intraconsciencial 

gerado pelo mau uso do poder intrafísico. 

Neossinapsologia: a necessidade da reflexão para construção de neossinapses a partir 

da autocriticidade; a utilização de cláusulas do CPC atualizado para auxílio na reeducação sináp-

tica; a possibilidade do uso da neuroplasticidade do neocérebro na formação de sinapses condi-

zentes com a realidade consciencial; a atenção aos trafares conscienciais dificultadores da aquisi-

ção de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo do curso grupocármico; o ciclo das fases da bipolaridade; o ciclo de 

hipomania; o ciclo da mania; o ciclo de atividades sem acabativa. 

Binomiologia: o binômio desorganização intrafísica–desorganização consciencial; o bi-

nômio hiperestimulação sexochacral–assédio sexual; o binômio superioridade autodenominada–

–assédio moral; o binômio pomba-gira–sedução sexochacral podendo ser gerado nas semipos-

sessões malignas a partir do surto psiquiátrico; o binômio exú–poder temporal; o binômio infideli-
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dade-leviandade; o binômio engodo–ar de superioridade; a falta do uso do binômio admiração- 

-discordância. 

Interaciologia: a interação hipomania-mania-depressão; a interação narcisismo-mega-

lomania; a interação egocentrismo–ideias de grandeza; a interação manipulação consciencial– 

–desqualificação da intenção; a interação ausência de autocrítica–ausência da autopercepção– 

–ausência da autorreflexão; a interação imaturidade evolutiva–intencionalidade patológica; a in-

teração cérebro-paracérebro; a interação tendências do passado–tendências do presente; a inte-

ração ectoplasmia-temperamento. 

Crescendologia: o crescendo das autocorrupções; o crescendo arrogância-narcisismo- 

-megalomania; o crescendo dívidas pessoais–dívidas grupais; o crescendo conflitos intraconsci-

enciais–conflitos interconscienciais; o crescendo do efeito repulsor das energias antipáticas;  

o crescendo perturbabilidade–assédios intermitentes; o crescendo dos bloqueios energéticos cor-

ticais na manutenção da parapatologia.  

Trinomiologia: o trinômio líderes monárquicos–líderes religiosos–líderes bélicos. 

Polinomiologia: o polinômio Mesologia-Geneticologia-Parageneticologia-Tempera-

mentologia-Holobiografologia. 

Antagonismologia: o antagonismo ausência de autocrítica / hiper-heterocriticidade;  

o antagonismo megaeuforização / megalomania; o antagonismo poder temporal / poder consci-

encial; o antagonismo convivialidade harmoniosa / convivialidade conflitiva; o antagonismo 

egoísmo / egocídio; o antagonismo minipeça do maximecanismo / megapeça megalomaníaca. 

Paradoxologia: o paradoxo da sensação de hipersuficiência na conscin carente megalo-

maníaca; o paradoxo da manifestação miserê do megalomaníaco; o paradoxo de a conscin su-

perenergizada megalomaníaca poder ser vampira consciencial. 

Politicologia: a tiranocracia; a democracia; a meritocracia; a autocracia. 

Legislogia: as leis da Neurofisiologia; as leis da Parafisiologia; a lei de ação e reação; 

a lei de causa e efeito; a lei egocármica; as leis da Grupocarmologia; as leis da Paradireitologia. 

Fobiologia: o medo da intimidade. 

Sindromologia: a síndrome bipolar; a síndrome maníaca; a síndrome da hipomania;  

a síndrome depressiva; as síndromes psicopatológicas; a síndrome do super-homem; a síndrome 

paranoide; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a megalomania; a mania de grandiosidade; a mania ilusória da autossuperi-

oridade; a mania de pensar em si mesmo sempre; a riscomania; a mitomania; a macromania. 

Mitologia: o mito da infalibilidade papal. 

Holotecologia: a egoteca; a medicinoteca; a psicossomatoteca; a pensenoteca; a grupo-

carmoteca; a temperamentoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Parassemiologia;  

a Consciencioterapeuticologia; a Autopesquisologia; a Holobiografologia; a Experimentologia;  

a Seriexologia; a Psiquiatria; a Autotemperamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

multívola; a conscin miserê; a conscin lúcida; a conscin large; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o paciente psiquiátrico; o ansioso; o psicótico; o paranoide; o bipolar;  

o alcoolista; o dependente; o dependente químico; o farmacodependente; o promíscuo; o homos-

sexual; o bizarro; o esquisito; o criativo; o excêntrico; o louco; o marginalizado; o evoluciente;  

o psiquiatra; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o intermissivista; o proexista; o tenepes-

sista; o minidissidente; o vampiro energético; o tirano; o instável; o temperamental; o trafarão;  

o infantil; o imaturo; o impulsivo; o imprevisível; o agressivo; o apriorista; o extremista; o igno-

rante; o autocorrupto; o assediado; o mutilado cosmoético; o amoral; o cabotino; o egocêntrico;  

o megalomaníaco ectoplasta. 
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Femininologia: a paciente psiquiátrica; a ansiosa; a psicótica; a paranoide; a bipolar;  

a alcoolista; a dependente; a dependente química; a farmacodependente; a promíscua; a homosse-

xual; a bizarra; a esquisita; a criativa; a excêntrica; a louca; a marginalizada; a evoluciente; a psi-

quiatra; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a intermissivista; a proexista; a tenepessista; 

a minidissidente; a vampira energética; a tirana; a instável; a temperamental; a trafarona; a infan-

til; a imatura; a impulsiva; a imprevisível; a agressiva; a apriorista; a extremista; a ignorante;  

a autocorrupta; a assediada; a mutilada cosmoética; a amoral; a cabotina; a egocêntrica; a megalo-

maníaca ectoplasta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens megalomaniacus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sa-

piens exaggerator; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapi-

ens automimeticus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens euphoricus; o Homo sapiens 

recyclans; Homo sapiens aequilibriologus; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens har-

monicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megalomania inconsciente = a da conscin ignorante quanto a própria ma-

nifestação consciencial de macromania; megalomania consciente = a da conscin acumpliciada  

à manutenção da manifestação pessoal de macromania anticosmoética. 

 

Culturologia: a cultura do poder; a cultura da monarquia; a cultura imperialista; a cul-

tura da santificação; a cultura feudal; a cultura escravocrata; a cultura sectarista; a cultura da 

higiene racial; a cultura da mitificação. 

 

Sinalizações. Os tipos de relações de convívio, as afinidades conscienciais, as tendências 

e os modos do trato pessoal sinalizam facetas do autotemperamento. A construção do tempera-

mento atual tem base na holobiografia, nas experiências passadas e nas interpretações pessoais 

dessas vivências. 

Poder. Enquanto hipótese paraetiológica, o temperamento megalomaníaco pode ter rela-

ção com as vivências seriexológicas, da conscin psicopatológica, com o poder temporal desquali-

ficado, seja no contexto religioso, feudal, escravocrata, bélico, monárquico e / ou tribal. 

Grupocarmologia. O ressarcimento dos débitos evolutivos, de acordo com o curso gru-

pocármico, demanda a reconciliação com as antigas vítimas através da interassistencialidade. Para 

a conscin megalomaníaca, a saída do egocentrismo pode ter como ponto de partida a assistência 

interconsciencial. 

Egocarmologia. Os acertos egocármicos necessitam da reciclagem da manifestação 

consciencial, com consequente obtenção da melhora do autotemperamento. Na megalomania,  

o trinômio autocrítica-autopercepção-autorreflexão poderá ser eficiente ferramenta terapêutica. 

Autocriticologia. A conscin interessada na avaliação pessoal da presença de manifesta-

ção megalomaníaca deverá utilizar-se do máximo de autocrítica sincera. Mesmo a consciência in-

cipiente em autocriticidade poderá lançar mão de esforços, a fim da qualificá-la. A megalomania 

só se mantém na falta da autocrítica. Se a conscin tem autocrítica, não se mantém megaloma-

níaca. 

Autopercepciologia. A avaliação e o diagnóstico da pensenidade poderá ser realizada 

através da técnica da dissecção pensênica, com objetivo de analisar o padrão dos pensamentos, 

sentimentos, emoções e energias. A utilização dessa técnica pela conscin megalomaníaca através 

da checagem das ações e reações no convívio pessoal auxilia a autognose do padrão da penseni-

dade.  

Autorreflexologia. A reeducação pensênica deverá ser realizada através da reflexão, do 

esforço e da vontade na substituição ativa do padrão do pensene. É preciso puxar o freio de mão. 

Há necessidade de redimensionar ideias, emoções, energias, ações e reações. O entendimento da 

parapatologia e da necessidade de recin auxilia na autocontenção sem intoxicação.  
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Eficácia. A eficácia da terapêutica instituída poderá ser avaliada através da observação 
da atenuação da intensidade e frequência da manifestação pensênica megalomaníaca. A valoriza-
ção do outro poderá ser o início da construção da afetividade sincera do megalomaníaco. 

 
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 megalomania, indicados para a expansão das aborda-
gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico.  
02.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico.  
03.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 
04.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático.  
05.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 
06.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 
07.  Paraetiologia  psicopatológica:  Paraclínica;  Neutro. 
08.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 
09.  Prognóstico  pensênico:  Pensenologia;  Neutro. 
10.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 
11.  Saúde  cerebral:  Holocerebrologia;  Homeostático. 
12.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 
13.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 
14.  Síndrome  do  ostracismo:  Perdologia;  Nosográfico. 
15.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

 

O  EXERCÍCIO  DA  AUTOCRITICIDADE  LÚCIDA  É  O  PRIMEI-
RO  SINALIZADOR  DA  MOTIVAÇÃO  DA  CONSCIN  MEGALO-
MANÍACA  PARA  A  REEDUCAÇÃO  PENSÊNICA,  SENDO  IM-
PRESCINDÍVEL  À  RECICLAGEM  DO  AUTOTEMPERAMENTO.  

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a presença de manifestações pessoais 

de autovalorização exarcebada? São condizentes com as facetas do temperamento megalomaní-
aco? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Behary, Wendy; Ele se acha o Centro do Universo (Disarming the Narcissist); trad. Fátima Duarte; 220  

p.; 7 caps.; 7 citações; 18 enus.; 5 questionários; 6 websites; 25 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 
2011; páginas 31 a 214. 

2.  Green, Vivian; A Loucura dos Reis (The Madness of Kings); revisoras Maryanne B. Linz; & Taís 
Monteiro; trad. Maria Luiza X. de A. Borges; 463 p.; 16 caps.; 3 tabs.; 1 website; 21 x 13,5 cm; br.; Ediouro; Rio de Ja-
neiro, RJ; 2006; páginas 7 a 144. 

3.  Lara, Diogo; Temperamento Forte e Bipolaridade: Dominando os Altos e Baixos do Humor; revisora 
Sandra Simon; 148 p.; 24 caps.; 14 enus.; 4 ilus.; 3 tabs.; 1 website; 4 filmes; 5 refs.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed.; Armazém de 
Imagens; Porto Alegre, RS; 2004; páginas 13 a 143. 

4.  Lobaczewski, Andrew; Ponerologia: Psicopatas no Poder (Political Ponerology: A Science on the Nature 
of Evil Adjusted for Political Purposes); revisor Flavio Quintela; trad. Adelice Godoy; 298 p.; 10 caps.; 2 esquemas;  
1 gráf.; 1 website; 23 x 16 cm; br.; Vide Editorial; Campinas, SP; 2014; páginas 7 a 292. 

5.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 626. 

6.  Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie E.; Terapia do Esquema: Guia de Técnicas 
Cognitivo-Comportamentais Inovadoras (Schema Therapy); revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368  
p.; 10 caps.; 6 entrevistas; 50 enus.; 5 fichários; 7 tabs.; 105 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; 
páginas 318 a 357. 

 
A. C. G. 
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M E G A M A N I P U L A B I L I D A D E  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megamanipulabilidade é ação ou efeito de manipular com intenção cos-

moética evolutiva, em amplo espectro, as realidades do Cosmos, objetivando o melhor para todos 

os seres vivos e consciências extrafísicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.  

O vocábulo manipular deriva do idioma Francês, manipuler, “manejar alguma substância ou al-

gum instrumento para fins cient ficos ou técnicos; exercer influ ncia sobre alguém”, e este do 

idioma Latim Medieval, manipulare, “conduzir pela mão; manipular; manejar”. Apareceu no 

mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Manipulabilidade cosmoética. 2.  Manipulabilidade evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo manipula-

ção: antimanipulação; automanipulabilidade; cosmomanipulabilidade; manipulabilidade; mani-

pulada; manipulado; manipulador; manipuladora; manipulamento; manipulante; manipular; 

manipulário; manipulativo; manipulatório; manipulável; megamanipulabilidade; nanomanipula-

ção; paramanipulabilidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas megamanipulabilidade, megamanipulabilidade in-

trafísica e megamanipulabilidade extrafísica são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Manipulabilidade anticosmoética. 2.  Manipulabilidade regressiva. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo avançado; o megacurriculum vitae multie-

xistencial máximo; o breakthrough evolutivo pós-fixação da autodesperticidade; a condição top 

de evolução consciencial na intrafisicalidade; o strong profile cosmoético; as manipulações foto-

gráficas nos photoshops. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio evolutivo; os fluxopensenes; a fluxo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os cos-

mopensenes; a cosmopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a Harmoniologia 

holopensênica pessoal; o materpensene omniassistencial. 

 

Fatologia: a megamanipulabilidade; a realidade do imenso universo das manipulações 

entre as consciências, contudo não se pode esquecer a existência das megamanipulações cosmoé-

ticas evolutivas inevitáveis; a liderança evolutiva; a governança cosmoética; a autodeterminação 

evolutiva cosmoética; a interassistencialidade cosmoética; as manipulações nanotecnológicas ob-

jetivando a melhoria da saúde humana; as manipulações genéticas no âmbito da Bioética, da Ge-

neterapia e da Bioengenharia; as manipulações sociais; as manipulações das massas humanas im-

pensantes; a manipulação da opinião pública; a manipulação de dados estatísticos; as manipula-

ções espúrias, polianísticas, de conscins incautas, ingênuas e impressionáveis; as manipulações 

emocionais; as manipulações das propagandas e das mídias; as manipulações subliminares; as 

manipulações dos lobistas; as manipulações de informações privilegiadas; as manipulações políti-

cas das ditaduras; a manipulação sistemática dos fatos objetivando o controle social nos regimes 

políticos antidemocráticos; a manipulação dinheirista e ditatorial via Fundo Monetário Interna-

cional (FMI) e Banco Mundial; as manipulações regressivas das consciências nos regimes políti-
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cos teocráticos; a prioridade das pesquisas sobre as manipulações sadias e doentias; a eliminação 

das manipulações espúrias das consciências por meio da reeducação evolutiva; a inevitável ma-

neabilidade intrafísica perante consciências evolutivamente avançadas; o afastamento de toda la-

vagem subcerebral; a força da Democracia Pura; o caminho do Estado Mundial. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a manipulação evolutiva das energias conscienciais (ECs); as para-

prescrições coletivas; a inspiração indutora ao acerto dos amparadores extrafísicos de função; os 

bastidores das catástrofes aparentemente naturais; o manejo das sincronicidades; o realismo dos 

parafatos das megamanipulações extrafísicas de natureza inteiramente assistencial; as megamani-

pulações cosmoéticas das consciexes nos contextos da reurbex e das transmigrações interplanetá-

rias extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro–cérebro máximo. 

Principiologia: o princípio cosmoético do empenho máximo pelo bem-estar do número 

máximo de consciências; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) vivenciado com autorres-

ponsabilidade máxima; o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio da 

omninteratividade cósmica; o princípio cosmoético de buscar o melhor para todos. 

Codigologia: as manifestações do código pessoal de Cosmoética (CPC) transformadas 

em modelo evolutivo pelas conscins lúcidas. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas de manipulações interconscienciais. 

Voluntariologia: o voluntário-minipeça do maximecanismo multidimensional interas-

sistencial em tempo integral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoconscienciologia. 

Colegiologia: a megamanipulação grupocármica realizada pelo Colégio Invisível dos 

Evoluciólogos; a megamanipulação continental realizada pelo Colégio Invisível dos Serenões;  

a megamanipulação galáxica realizada pelo Colégio Invisível das CLs. 

Efeitologia: o efeito potencializador das formas holopensênicas homeostáticas acumu-

lativas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade completamente engajado 

no maximecanismo multidimensional interassistencial. 

Binomiologia: o binômio megatraforismo-megaversatilidade; o binômio universo 

cognoscível–universo incognoscível. 

Interaciologia: a interação onipresente fatos-parafatos; a interação máxima megatra-

for-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo patológico manipulação de informação–manipulação de 

pessoas. 

Trinomiologia: o trinômio Universalismo-megafraternidade-Cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo ortomanipulação / patomanipulação. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a au-

tossubmissão voluntária ao fluxo cósmico; o paradoxo maxiexpressividade evolutiva–anonimato 

intrafísico. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à evolução de todos; a lei da sincronicidade 

universal; a lei da economia de males. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsico-

filia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: o mito da anomia cósmica; o mito do caos; o mito da coincidência; o mito 

da sorte e do azar. 
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Holotecologia: a superlativoteca; a proexoteca; a socioteca; a evolucioteca; macrosso-

moteca; a materpensenoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Maximologia; a Superlativologia; a Serenolo-

gia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia; a Au-

topriorologia; a Cosmoconscienciologia; a Paradireitologia. 

 

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; os manipuladores de consciências. 

 

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; as manipuladoras de consciências. 

 

Hominologia: o Homo sapiens megamanipulator; o Homo sapiens evolutiologus; o Ho-

mo sapiens serenissimus; o Homo sapiens megatraforisticus; o Homo sapiens progressivus;  

o Homo sapiens megaprior; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus;  

o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens conscientiologus;  

o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megamanipulabilidade intrafísica = o recurso interassistencial emprega-

do pela conscin lúcida na dimensão humana; megamanipulabilidade extrafísica = o recurso inte-

rassistencial empregado pela consciex lúcida nas comunexes avançadas. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 cate-

gorias de manipulabilidades cosmoéticas, básicas, relativas às consciências em geral: 

1.  Automanipulabilidade: as manipulações da conscin com o uso adequado dos pró-

prios recursos evolutivos. 

2.  Megamanipulabilidade: as manipulações da consciência empregando a Cosmoética 

em favor dos assistidos. 

3.  Paramanipulabilidade: as manipulações extrafísicas da consciex amparadora apli-

cando as paratécnicas interassistenciais em favor dos assistidos. 

4.  Cosmomanipulabilidade: as manipulações da Consciex Livre assistindo a vida nos 

planetas e galáxias em nível avançado ainda não inteligível pelas conscins pré-serenonas. 
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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 megamanipulabilidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Maximologia  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Maximoréxis:  Maximorexologia;  Homeostático. 

09.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Megacompléxis:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

12.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

13.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

14.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  MEGAMANIPULABILIDADE  INTERASSISTENCIAL,  COS-
MOÉTICA,  EVOLUTIVA,  É  ATIVIDADE  DE  ELEIÇÃO  DAS  

CONSCIEXES  EVOLUÍDAS  EM  TODAS  AS  INSTÂNCIAS  

AVANÇADAS  DAS  DIMENSÕES  DA  VIDA  NO  COSMOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a megamanipulabilidade interas-

sistencial? Você sabe empregar tal postura evolutiva? 
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M E G A N Á L I S E    V E R B E T O G R Á F I C A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A meganálise verbetográfica é a técnica de elaboração de listagem analítica 

de conteúdo, realizada a partir dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, podendo tam-

bém ser utilizada em outros tipos textuais, na qual é destacado determinado número de palavras 

presentes no texto, abarcando as acepções representativas das abordagens, argumentos, assuntos, 

termos, ideias, vertentes e conceitos relacionados ao foco temático do trabalho. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.  

O vocábulo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analysis, e este 

do idioma Grego, análysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes componentes; método 

de resolução, em oposição à s ntese”, do verbo analyó, “desligar; dissolver; soltar; separar; liber-

tar; analisar; examinar”. Apareceu no Século XVIII. O termo verbo provém do idioma Latim, ver-

bum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. 

O sufixo ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV. O palavra verbete surgiu em 1881. O termo 

gráfica procede do idioma Grego, graphikós, “que se refere à ação de escrever, de compor; gráfi-

co”, através do idioma Latim, graphicus, “perfeito; completo”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Análise de conteúdo dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia. 2.  Análise textual verbetográfica. 3.  Análise cosmovisiológica do conteúdo verbetográfico. 

Neologia. As 3 expressões compostas meganálise verbetográfica, meganálise verbeto-

gráfica enciclopedística e meganálise verbetográfica dicionarística são neologismos técnicos da 

Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Análise cosmovisiológica pontual. 2.  Análise verbetográfica formal. 

3.  Leitura dinâmica. 

Estrangeirismologia: a deep analysis; a summary review técnica; o check mentalsomáti-

co; os lexical highlights do verbete; o scriptor cobaia; o Mentalsomarium; o Tertuliarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à acuidade analítica textual. 

Unidade: a unidade de medida da meganálise verbetográfica é a palavra-chave. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal analítico; o holopensene pessoal crítico; os critico-

pensenes; a criticopensenidade; os grafopensenes meganalisados; a grafopensenidade meganalíti-

ca; a Megapensenologia meganalisada; os analiticopensenes atuantes na meganálise; a analitico-

pensenidade funcional. 

 

Fatologia: a meganálise verbetográfica; o pinçamento das unidades lexicais na análise 

de conteúdo; a fixação mental da definição do verbete; a leitura atenta; os critérios de escolha das 

palavras no texto; o fichamento lexical técnico; o entendimento da abordagem do tema do verbete 

explorado pelo autor; o confor na acabativa meganalítica; os grifos; as divisões fonéticas na lista-

gem; as palavras curtas; as palavras com mais de 1 afixo; as palavras sesquipedais; as palavras- 

-valise; os dicionários cerebrais auxiliando na técnica da meganálise; a meganálise e a revisão 

textual feitas simultaneamente pelo meganalista-revisor; a divisão de atenção na leitura durante  

a composição da listagem; a avaliação conscienciométrica do autor do verbete meganalisado;  

a sensação de palavras faltantes na meganálise; os verbetes facilitadores ou dificultadores da ela-

boração meganalítica; a seleção prévia de palavras a serem inseridas no texto pelo autor antes da 
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elaboração do verbete; a meganálise funcionando como avaliador da riqueza lexical do texto;  

a meganálise favorecendo a crítica textual cosmovisiológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no trabalho intelec-

tual; as inspirações amparadoras na escolha das palavras destacadas na listagem da meganálise;  

a evocação do tema meganalisado; as parapercepções funcionais; as evocações através da Lexico-

logia; as extrapolações mentaissomáticas; a sinalética energética e parapsíquica indicadora das 

palavras listáveis; a amparalidade extrafísica; as assins e desassins com o tema verbetográfico  

e como autor; a psicometria do verbetógrafo durante a análise do trabalho escrito; a formação de 

campo energético favorecendo os atributos mentais nos trabalhos de revisão e análise verbetográ-

ficos; o desenvolvimento parapsíquico favorecido na atividade intelectual antelucana; o amparo 

de função na dedicação laboral à Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conteúdo-forma; o sinergismo erudição-análise; o siner-

gismo dos dicionários cerebrais analítico-sinonímico-poliglótico. 

Principiologia: o princípio analítico-sintético; o princípio da enumeração. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da fórmula formal; a teoria da conformática; as teorias semânti-

cas; a teoria da comunicação gráfica; a teoria da verpon; as teorias estilísticas; a teoria do am-

paro extrafísico de função; a teoria da grafoassistência; as teorias sintáxicas. 

Tecnologia: a técnica meganalítica; a técnica do sublinhamento textual; as técnicas re-

visionais; as técnicas redacionais; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica 

da concentração mental. 

Voluntariologia: o voluntário-verbetógrafo-revisor da pré-IC de Verbetografia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, 

Holoteca); o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscien-

ciológico do cosmograma; o escritório pessoal funcionando ao modo de laboratório mentalsomá-

tico; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível dos Cos-

manalistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia;  

o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Consciencio-

logia. 

Efeitologia: os efeitos mentaissomáticos da análise textual profunda. 

Neossinapsologia: as neossinapses realizadas a partir da meganálise. 

Ciclologia: o ciclo enumerativo; o ciclo revisional; o ciclo da produtividade na escrita; 

o ciclo leitura-análise; o ciclo assim-desassim; o ciclo autavaliação-heteravaliação; o ciclo ins-

piração–escrita–revisão–devolutiva–defesa do verbete no Tertuliarium. 

Enumerologia: a leitura; a compreensão; a revisão; a interação; a síntese; a enumeração;  

a conclusão. A autanálise; a criptanálise; a heteranálise; a hipnoanálise; a metanálise; a micraná-

lise; a pré-análise. 

Binomiologia: o binômio análise-síntese; o binômio leitura-escrita; o binômio revisão- 

-meganálise; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio coesão-clareza; o binômio coerên-

cia-compreensibilidade; o binômio relevância-listagem; o binômio operário-intelectual. 

Interaciologia: a interação autor-revisor-meganalista; a interação meganálise-cosmos-

síntese; a interação assunto-abordagem; a interação verbete-aula; a interação tema-argumenta-

ção; a interação palavra-listagem; a interação meganálise-holanálise; a interação entre os dicio-

nários cerebrais. 

Crescendologia: o crescendo análise-meganálise. 
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Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo análise / síntese; o antagonismo cosmovisão / mono-

visão; o antagonismo olho clínico / amaurose; o antagonismo aproximações simples / aproxima-

ções complexas; o antagonismo Lexicologia / Fraseologia; o antagonismo profundidade / super-

ficialidade; o antagonismo meganálise / microanálise. 

Legislogia: a lei do maior esforço analítico. 

Filiologia: a verponofilia; a leiturofilia; a analiticofilia; a criticofilia; a cognofilia; a lexi-

cofilia; a cosmovisiofilia; a tecnofilia; a enciclopediofilia analítica. 

Fobiologia: a verbofobia. 

Holotecologia: a analiticoteca; a criticoteca; a criterioteca; a conformaticoteca; a inte-

lectoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a enumeroteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Analiticologia; a Enumerologia; a Mentalso-

matologia; a Criteriologia; a Conteudisticologia; a Grafologia; a Verbetografologia; a Compreen-

siologia; a Tematologia; a Tertuliologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o meganalista; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o revisor;  

o sistemata; o autor. 

 

Femininologia: a meganalista; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a revisora;  

a sistemata; a autora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens meganalyticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapi-

ens enumerator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens rationabilis; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens verbetologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: meganálise verbetográfica enciclopedística = a análise de conteúdo de 

verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; meganálise verbetográfica dicionarística = a análi-

se de conteúdo de verbete do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura verbetográfica; a cultura verponológica; a cultura enciclopédi-

ca; a cultura conscienciológica; a cultura autoral; a cultura da tares; a cultura da mentalsomati-

cologia aplicada. 

 

Elaboraciologia. Segundo a Conformaticologia, eis, por exemplo, 7 elementos funda-

mentais na elaboração da meganálise verbetográfica dispostos em ordem lógica: 

1.  Conteudística: a compreensão do tema e respectivas derivações abordado ao longo 

do texto; a captação das diferentes vertentes do assunto exploradas no trabalho meganalisado;  

a extração da síntese temática. 

2.  Lexicologia: a escolha das unidades lexicais de melhor expressão ideativa do traba-

lho; a utilização das variáveis neutras, positivas e nosográficas oportunas, presentes no verbete. 

3.  Gramática: as adequações gramaticais (substantivos, verbos, qualidades, logias, is-

mos), quando necessárias, das palavras retiradas do texto na elaboração da listagem. 

4.  Sequenciamento: a ordenação observando as aproximações simples; os critérios do 

meganalista para agrupar ou não os itens de significados similares (sinônimos); a sequência de 

termos foneticamente relacionados de maneira harmoniosa; o som das palavras lidas em série. 

5.  Extensão: as divisões em seções na listagem referentes ao tamanho das palavras de 

maneira crescente (de palavras mais curtas para as mais longas), decrescente (de palavras mais 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14862 

longas para as mais curtas) ou homogeneizada; a atenção à morfologia das unidades lexicais esco-

lhidas; o aproveitamento das palavras com 1, 2 ou mais afixos (sesquipedalismo). 

6.  Enumeração: as limitações enumerativas (número de itens) evitando listas muito 

curtas ou extensas; o uso de repetições sinonímicas didáticas (circularidade); a evitação de repeti-

ções excessivas ou desnecessárias. 

7.  Coesão: a lógica, a coerência e a harmonia coesiva na união dos termos componentes 

da listagem; a clareza da ideia do autor expressa no corpo da lista; a objetividade analítica. 

 

Meganaliticologia. Segundo os critérios da Tecnologia Meganalítica, eis, listadas em 

ordem funcional, 20 palavras, componentes do presente verbete, como exemplo de meganálise 

verbetográfica: 

01.  Leitura. 

02.  Listagem. 

03.  Seletividade. 

04.  Tecnicidade. 

05.  Profundidade. 

06.  Exaustividade. 

07.  Analiticopensenidade. 

08.  Grafoassistencialidade. 

09.  Coesão. 

10.  Elaboração. 

11.  Enumeração. 

12.  Comunicação. 

13.  Conformática. 

14.  Sequenciamento. 

15.  Lexicologia. 

16.  Tematologia. 

17.  Cosmovisiolgia 

18.  Enciclopediologia. 

19.  Verbetografologia. 

20.  Mentalsomatologia. 

 

Utilização. A técnica da meganálise pode ser utilizada pelos autores, mulheres e ho-

mens, motivados no aprofundamento tanto do estudo quanto da construção de texto, podendo ser 

aplicada em verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia ou em outros tipos textuais. 

Grafologia. No caso de elaboração de trabalho grafológico, é possível antes mesmo de 

iniciar a escrita do texto, a escolha seletiva de termos imperdíveis no universo do assunto expla-

nado no trabalho mentalsomático a ser realizado. Retilinearização é aptificação. 

 

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 meganálise verbetográfica, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Análise  de  ideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Interação  análise-síntese:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 
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09.  Leitura  antecipada:  Paraprospectivologia;  Homeostático. 

10.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Megapensene  trivocabular:  Megapensenologia;  Neutro. 

12.  Megapesquisa  da  holossutileza:  Holopesquisologia;  Homeostático. 

13.  Pré-análise:  Pesquisologia;  Neutro. 

14.  Pré-cosmovisão:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

 

É  INDISPENSÁVEL  A  APLICAÇÃO  DO  HEPTETO  CONTEU-
DÍSTICA,  LEXICOLOGIA,  GRAMÁTICA,  SEQUENCIAMENTO,  
EXTENSÃO,  ENUMEROLOGIA  E  COESÃO  NAS  ELABORA-

ÇÕES  OPORTUNAS  DE  MEGANÁLISES  VERBETOGRÁFICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a técnica da meganálise verbetográfica 

na construção ou aprofundamento de trabalho grafológico? Reconhece os benefícios dessa aplica-

ção? 

 

J. P. 
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M E G A N Í V E L    D A    AU T O C O N S C I Ê N C I A  
( I M A G I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O meganível da autoconsciência é a técnica intraconsciencial da conscin 

lúcida, homem ou mulher, pessoa adulta, capaz de colocar-se, no estado da vigília física ordinária, 

imaginativamente, na condição da autovivência regular da consciência intrafísica do ser desasse-

diado, permanente, total, ou desperto, já distante da consciencialidade dos pré-serenões vulgares. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, 

megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria, mais importante”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo nível vem do idioma 

Latim, libella, “n vel”, de libra, “balança”, provavelmente com influência do idioma Francês, ni-

vel. Surgiu no Século XVI. O segundo elemento de composição auto procede do idioma Grego, 

autós, “eu mesmo; por si pr prio”. O vocábulo consciência provém do idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ín-

timo”, e este do verbo conscire, ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Meganível da imaginação. 2.  Técnica da transferência intracons-

ciencial. 3.  Técnica da concepção autoconsciencial. 4.  Técnica da antidepressão. 

Neologia. As 3 expressões compostas meganível da autoconsciência, meganível teórico 

da autoconsciência e meganível prático da autoconsciência são neologismos técnicos da Imagis-

ticologia. 

Antonimologia: 1.  Autassédio. 2.  Autodepressão. 3.  Autovitimização. 4.  Masoquismo. 

Estrangeirismologia: o breakthrough imaginativo; o link consciencial via mentalsoma. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da imaginação. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – A imagi-

nação cria. Os pré-serenões evoluem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o ato de pensenizar grande; o carregamento da autopensenidade no pen;  

o upgrade autopensênico; a imagisticopensenidade; os neopensenes. 

 

Fatologia: o meganível da autoconsciência; a elasticidade mental; as racionalidades ima-

ginativas; o raciocínio regrando a imaginação; a Imagística quando dependente do mentalsoma;  

a teática; a autocrítica; a fertilização das ideias pela imaginação; a evocação imaginativa; a saída, 

mesmo imaginativa, do patamar evolutivo inferior; a condição de alguém sentir o microuniverso 

de outra consciência; a capacidade de sintonia intelectual e emocional entre as pessoas; a ex-

pansão do abertismo intraconsciencial; as inspirações para a interassistencialidade; as inovações 

possíveis aos planejamentos pessoais; o contato interconsciencial; o extrapolacionismo imagina-

tivo; a autointrospecção; o recolhimento íntimo; a sessão de autorreflexão; os solilóquios; as aspi-

rações positivas; a reciclagem imaginativa; a irrupção da neoverpon. 

 

Parafatologia: o fenômeno da telepatia; a assistência de função do amparador extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermisivo; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 
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Enumerologia: a técnica do meganível da imaginação; a imaginação ordenada; a imagi-

nação quando lógica; a imaginação coerente; o poder da imaginação sadia; a engenhosidade da 

imaginação; a imaginação fértil. 

Interaciologia: a interação imaginação-verpon. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a conscienciofilia; a gnosiofilia. 

Holotecologia: a imagisticoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Imagisticologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Pa-

racerebrologia; a Teaticologia; a Intencionologia; a Comunicologia; a Megafocologia; a Cataliso-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclo-

pedista. 

 

Masculinologia: o homem imaginativo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o homem de ação. 

 

Femininologia: a mulher imaginativa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; 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 pes-

quisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens convivens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: meganível teórico da autoconsciência = quando o pré-serenão consegue 

imaginar-se igual ao ser desperto, contudo sem qualquer consequência inspiracional objetiva; me-

ganível prático da autoconsciência = quando o pré-serenão consegue imaginar-se igual ao ser des-

perto e obter, daí, inspirações valiosas para a reciclagem intraconsciencial. 

 

Imaginologia. Dentro do universo da Imagisticologia, se não é possível ao pré-serenão 

pensenizar igual, por exemplo, ao evoluciólogo, é possível imaginar-se como se fosse o ser des-

perto, pelo menos. 

 

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 meganível da autoconsciência, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

3.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

4.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

6.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  MEGANÍVEL  DA  AUTOCONSCIÊNCIA,  QUANDO  APLICA-
DO  À  HOLOPENSENIZAÇÃO  DA  DESPERTICIDADE,  ALÉM  

DA  AUTOPESQUISA  DA  IMAGINAÇÃO,  PODE  TRAZER  

SURPRESAS  AGRADÁVEIS  À  CONSCIN  PESQUISADORA. 
 

Questionologia. Você concebe a possibilidade de pensenizar, inteiramente desassediado, 

ao modo do ser desperto? Vale a pena cogitar tecnicamente do assunto? 
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M E G A O M I S S Ã O  
( 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 megaomissão é o pensene, ideia, neoverpon, atitude ou ato da conscin 

– seja vulgar ou sábia, medíocre ou gigante dos séculos –, ignorado, esquecido, não identificado 

ou não incluído nas manifestações pensênicas, pessoais, fundamentais, decisivas, em toda 

a autovivência da jornada humana evolutivamente sadia, atitude em geral repetida de vida em 

vida intrafísica, na fieira da seriexialidade evolutiva. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo omissão procede do idioma Latim, 

omissio, “omissão; falta; lacuna”, de omittere, “deixar escapar; deixar ir; omitir; passar em silên-

cio; pôr de parte; abandonar; desprezar; não fazer caso de; pôr em liberdade; renunciar a”. Surgiu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Maxiomissão. 02.  Omissão essencial. 03.  Omissão fundamental. 

04.  Omissão básica. 05.  Omissão do indispensável. 06.  Omissão do imprescindível. 07.  Igno-

rância máxima. 08.  Megagescon faltante. 09.  Megalapso milenar. 10.  Falta magna tradicional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo omissão: 

autoomissão; heteroomissão; maxiomissão; megaomissão; miniomissão; omissa; omissiva; omis-

sível; omissivo; omisso; omissor; omissora; omissória; omissório. 

Neologia. As duas expressões compostas megaomissão pessoal e megaomissão grupal 

são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Miniomissão. 2.  Omissão secundária. 3.  Omissão dispensável.  

4.  Ignorância rotineira. 5.  Acerto evolutivo consensual. 6.  Ação evolutiva óbvia. 7.  Engano in-

voluntário. 8.  Superávit evolutivo. 

Estrangeirismologia: o megalocus da intencionalidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da omissão evolutiva; os subpensenes; a subpense-

nidade; a ideia do primopensene colocada em plano secundário. 

 

Fatologia: a megaomissão; a autoomissão máxima; a falta magna; o fato de nenhum as-

sunto ser mais relevante se comparado com a megaomissão; a omissão deficitária intelectual;  

a omissão deficitária evolutiva; a impercuciência; a erronia pessoal; a erronia grupal; a tríade da 

erronia; a evolução consciencial ao depender, antes de tudo, do autodiscernimento; o autodiscer-

nimento ao depender da qualidade da autopriorização aplicada; a omissuper; o multiescrutínio 

simultâneo; a megafocagem; a holopercuciência; o fato da megafórmula da evolução entender  

e evitar (Teaticologia) a megaomissão; a megaverpon faltante; o lapso milenar da tão propalada 

sabedoria humana. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a razão maior para 

a consciex ressomar; o verdadeiro paraíso como sendo deixar de ressomar; as apriorismoses 

impedindo as megainspirações extrafísicas no perpassar das vidas intrafísicas e dos milênios;  

a importância transcendente do Curso Intermissivo (CI); a Era da Serenologia. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático. 

Codigologia: o código evolutivo das consciências. 

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

Tecnologia: a técnica da Mnemotécnica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Serenologia (Serenarium); o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Enumerologia: a autoimpercuciência; a amaurose evolutiva; a força do atraso; o fator do 

atraso; o vetor do regressismo; as automimeses; a Inutilogia. 

Binomiologia: o binômio patológico erro evolutivo crasso–megaomissão. 

Interaciologia: a interação megaomissão–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio mundinho-interioro-

se-apriorismose; o trinômio burguês mediocridade-platitude-vulgaridade. 

Antagonismologia: o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o anta-

gonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo misticismo / evolução 

consciencial; o antagonismo Filosofia Convencional / evolução consciencial; o antagonismo Ma-

teriologia / evolução consciencial; o antagonismo paradigma consciencial / paradigma mecani-

cista; o antagonismo Ciência Conscienciológica / Ciência Materiológica. 

Politicologia: a evoluciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da seriéxis; a lei dos direitos interconscienciais. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a fracassomania; a nosomania. 

Mitologia: as teomitologias dogmáticas. 

Holotecologia: a evolucioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca  

a dogmaticoteca; a recexoteca; a logicoteca; a culturoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia;  

a Holomaturologia; a Autopesquisologia; a Errologia; a Holomnemônica; a Autexperimentologia; 

a Politicologia; 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; a conscin enci-

clopedista. 

 

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 homem omissor. 

 

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens megaomissor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sa-

piens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens 

decidophilicus; o Homo sapiens expertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaomissão pessoal = a da consciência individualmente; megaomissão 

grupal = a de todo o grupo ainda não evoluído. 

 

Culturologia: a cultura da omissão evolutiva. 

 

Megaquestão. A megaomissão é a maior ou, pelo menos, está entre as 3 primeiras maio-

res questões filosóficas, científicas e parapsíquicas de todos os tempos, contudo desconhecida 

pela maioria, inclusive pelos aclamados gênios da Humanidade. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem decrescen-

te de importância, 3 categorias de omissões essenciais em relação aos atos de toda conscin, ho-

mem ou mulher, em qualquer latitude da Terra: 

1.  Autoparaprocedência. A ignorância quanto à autoparaprocedência pré-ressomática. 

Aqui se incluem a multidimensionalidade consciencial e o autoparapsiquismo. 

2.  IE. A ignorância quanto à inteligência evolutiva. Aqui se incluem as autoprioridades 

evolutivas. 

3.  CPC. A ignorância quanto ao código pessoal de Cosmoética. Aqui se incluem os de-

talhes anticosmoéticos ainda capazes de levar a conscin às interprisões grupocármicas. 

 

Interdependência. A segunda megaomissão referida é secundária, pois depende da pri-

meira. O mesmo ocorre com a terceira megaomissão sempre dependente da segunda. Seriam es-

sas as mais prioritárias? 

Humanidade. A Humanidade é constituída de elementos omissos predominantes quanto 

à vivência sábia da evolução consciencial. 

Genialidade. A verdadeira genialidade ainda não é bem cotada pela Ciência Convencio-

nal quanto à pessoa, em si. Os elementos prioritários da evolução consciencial, pessoal, ainda não 

foram identificados e reconhecidos pelos cientistas convencionais, eletronóticos, na condição de 

prioritários. 

Soluciologia. Segundo a lógica dos fatos e parafatos, a megaomissão começa a ser consi-

derada com o desassediado permanente total (desperto, homem ou mulher), diminui com o orien-

tador evolutivo (evoluciólogo ou evolucióloga) e desaparece para sempre com o Serenão, ou Se-

renona. A Consciex Livre já não vive tal problema e milhares de outros dessa natureza. 

 

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 megaomissão, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia; Homeostático. 
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06.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  DIFERENÇA  INTERCONSCIENCIAL  ESTÁ  NO  PERCEN-
TUAL  NEGATIVO  DA  MEGAOMISSÃO  DE  CADA  CONSCIN.  
QUANTO  MENOS  LÚCIDA  SEJA  A  CONSCIÊNCIA,  MAIOR  

O  PERCENTUAL  NEGATIVO  DO  ATO  MÁXIMO  IGNORADO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a megaomissão? Para você qual 

é, de fato, a megaomissão? 
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M E G A P A R A D O X O    D A    I L U S Ã O    I N T R A F Í S I C A  
(O M N I D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaparadoxo da ilusão intrafísica é a condição do erro de percepção da 

realidade da consciência ressomada, iludida na vivência intrafísica transitória, pensando e admi-

tindo equivocadamente ser este estado consciencial o verdadeiro, derradeiro e definitivo, descar-

tando a própria realidade multidimensional, multiexistencial e holossomática. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo paradoxo procede do idioma 

Latim, paradoxon, e este do idioma Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Sur-

giu no Século XVI. O termo ilusório vem do mesmo idioma Latim, illusorius, “ir nico; zomba-

dor”. Apareceu no Século XVII. O prefixo intra provém igualmente do idioma Latim, intra, 

“dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; pr ximo ao centro; interiormente”. 

O vocábulo físico deriva do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, 

“relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Megaparadoxo quimérico intrafísico. 2.  Megaparadoxo imaginativo 

intrafísico. 3.  Megaparadoxo fantasioso intrafísico. 4.  Paradoxo do Maya dimensional. 5.  Falá-

cia monodimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo ilusão: au-

toilusão; desiludente; desiludida; desiludido; desiludidor; desiludidora; desiludir; desiludível; 

desilusa; desilusão; desiluso; desilusória; desilusório; iniludível; iludente; iludibilidade; iludida; 

iludido; iludimento; iludir; iludível; ilusionada; ilusionado; ilusionar; ilusionismo; ilusionista; 

ilusionístico; ilusivo; iluso; ilusor; ilusora; ilusório; megailusão. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaparadoxo da ilusão intrafísica, megapara-

doxo básico da ilusão intrafísica e megaparadoxo avançado da ilusão intrafísica são neologis-

mos técnicos da Omnidiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Megarrealismo cósmico. 2.  Megaparadoxo evolutivo. 3.  Vivência 

interdimensional. 4.  Autoconscientização multidimensional (AM). 

Estrangeirismologia: a awareness consciencial; o Despertarium evolutivo; o nec plus 

ultra da visão conscienciológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à multidimensionalidade consciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Intrafísicali-

dade: ilusão provisória. 

Citaciologia. Eis 1 pensamento expresso no filme “Edifício Master” (2002) sobre o te-

ma: – A realidade da vida é o funeral das ilusões. 

Filosofia: o Universalismo Prático na consideração da evolução consciencial, multidi-

mensional, multiexistencial, holossomática e cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autenganologia; o holopensene da Cosmovisio-

logia gerado na autorreflexão de 5 horas; os ortopensenes; a ortopensenidade; os megapensenes;  

a megapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene da Conscienciologia fa-

zendo frente ao holopensene materialista; a retilinearidade pensênica superintendendo as análises 

sobre a vida. 
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Fatologia: a conscin imersa no maya; a falta de autodiscernimento levando aos desvios 

de proéxis; a elaboração mental intrafisicalizada; o paradigma materialista predominando sobre  

a realidade multidimensional nas decisões prioritárias da vida; a aparente robustez da matéria efê-

mera; a loucura da vida intrafísica envolvendo a conscin incauta perante os autocompromissos 

evolutivos intermissivos; a ilusão do poder temporário na intrafisicalidade; a prisão paradigmática 

newtoniana do cientista eletronótico; a crendice materialista qual dogma científico; o rolo com-

pressor das inutilidade humanas; a insensatez da supervalorização da materialidade das coisas;  

a money society iludindo bilhões de consciências intrafisicalizadas; o capitalismo selvagem desvi-

ando as autoproéxis de grande percentual de intermissivistas da Conscienciologia; os impérios ca-

pitalistas do momento limitando o alcance à cosmovisão; o hiperconsumismo realizando o pseu-

datendimento das necessidades ilimitadas do ser humano; o megassédio do materialismo para  

a humanidade; a ilusão da salvação, vendida pelos impérios religiosos; o dinheiro na condição de 

motor da sociedade neoliberalista fascinando as conscins amauróticas evolutivamente; a postura 

ilusória de confundir os meios (vida intrafísica) com os fins (Holomaturologia); a decisão priori-

tária pela evolução autoconsciente na forma de profilaxia às ilusões intrafísicas; a declinação dos 

pecadilhos da mocidade visando o sobrepairamento da vida humana; a escolha pela carreira evo-

lutiva em detrimento do intrafisicalismo; a ponderação quanto ao ego evolutivo prevalecer nesta 

vida humana temporária; a necessidade de autoconsciência quanto à condição da vida humana ser 

apenas cenário para o processo evolutivo das consciências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático transcendendo  

os hemisférios cerebrais; a necessidade da explicitação do paracérebro para a mudança paradig-

mática profunda; a vivência mais predominante com o paracérebro explicitando o estado de mani-

festação consciencial menos transitório; a autodestinação evolutiva às comunexes baratrosféricas 

pela visão materiológica cronicificada; a inadmissão da telepatia e da volitação extrafísica em co-

munexes crostais pela crença no elétron; o valor do próximo patamar evolutivo do intermissivista 

autolúcido, a desperticidade, quebrando a prisão intrafísica ilusória; a desvalorização quanto às 

múltiplas dimensões, predominante na diuturnidade, enquanto influente no nível de lucidez das 

decisões; o parafato de a multidimensionalidade incluir a dimensão intrafísica; a exoprojeção im-

pactando positivamente o projetor consciente; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático funcio-

nando na condição de divisor de águas da Para-História Evolutiva do(a) intermissivista(a); a Para-

conscienciologia; a dessoma desvendando a temporalidade da matéria pela fortuna deixada na in-

trafisicalidade; a derrocada dos impérios econômicos pela lei de causa e efeito do holocarma das 

nações; o parafato das aulas de Curso Intermissivo incluírem o tema da autoconscientização mul-

tidimensional (AM) favorecendo ao epicentrismo e à hiperacuidade na dimensão intrafísica;  

o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV) esclarecendo a megailusão humana. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorreflexão-autodiscernimento; o sinergismo projeta-

bilidade lúcida–antimaterialismo; o sinergismo autexperimentação extrafísica–autoconfiança 

multidimensional. 

Principiologia: o princípio científico da descrença embasando as autopesquisas multidi-

mensionais; o princípio da inteligência evolutiva (IE) derrogando a ilusão intrafísica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) intermissivo revivido na intrafisi-

calidade. 

Teoriologia: a teoria das retrocognições; a teoria da seriéxis; a teoria da consréu; a te-

oria das múltiplas dimensões; a teoria da Farturologia; a teoria da automimese existencial; a te-

oria do ciclo melin-melex; a teoria da colonização extraplanetária. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas projetivas da Escola de 

Projeção Lúcida (EPL) na construção da pinguela com a Para-Humanidade; as técnicas de auto-

domínio bioenergético abrindo as portas para a multidimensionalidade lúcida; a técnica do bônus 

do não aos apelos materiológicos draconianos. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14873 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); o voluntariado conscienciológico nas dinâmicas parapsíquicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da cosmocons-

ciência; o laboratório conscienciológico Projetarium; o laboratório conscienciológico da Evolu-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticolo-

gia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invi-

sível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Macrossomatologia; o Colégio Invisível da 

Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia. 

Efeitologia: o efeito das reurbexes; o efeito esclarecedor das seriéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes da vivência com as múltiplas dimensões. 

Ciclologia: o ciclo ressomas-dessomas afrontando a visão materialista; o ciclo ressomas 

sem lucidez–dessomas sem lucidez sendo quebrado pela autoconscientização multidimensional;  

o ciclo causa-efeito. 

Enumerologia: a derrocada do paradigma convencional em esgotamento pelo paradig-

ma consciencial; a derrocada das leis físicas pelo autodomínio bioenergético; a derrocada do ine-

briante intrafísico pela desperticidade; a derrocada da monodimensionalidade pela autoconscien-

tização interdimensional; a derrocada das crenças materialistas pelas parexperiências lúcidas;  

a derrocada temporária dos limites paraperceptivos pelo extrapolacionismo; a derrocada do res-

tringimento somático pela prescindência das mãos. 

Binomiologia: o binômio mente-cérebro na condição de dilema da Ciência Materialista 

convencional; o binômio cérebro-paracérebro; o gap incalculável existente no binômio consciên-

çula–consciex livre (CL). 

Interaciologia: a interação soma-energossoma inadmissível pela abordagem eletronó-

tica. 

Crescendologia: o crescendo autoconscientização multidimensional–autorretrocogni-

ções esclarecedoras; o crescendo tenepes-ofiex na evolução consciencial; o crescendo libertador 

apego ao soma–desapego funcional somático; o crescendo lucidez descontínua–lucidez contínu-

a–hiperlucidez progressiva; o crescendo dos princípios evolutivos vegetal-subumano-hominal. 

Trinomiologia: o trinômio erudição multidimensional–ectoplastia–irrompimento do 

psicossoma; o trinômio pensamento-sentimento-energia (pensene). 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo visão eletronótica / visão multidimensional; o anta-

gonismo intrafísico / extrafísico; o antagonismo robéxis / invéxis na determinação do nível de au-

tolucidez evolutiva; o antagonismo matéria / consciência; o antagonismo soma limitado / consci-

ência ilimitada; o antagonismo aparência / realidade. 

Paradoxologia: o megaparadoxo da ilusão intrafísica; o paradoxo da Cosmovisão po-

der partir da autopesquisa intraconsciencial; o megaparadoxo Microcosmo-Macrocosmo; o pa-

radoxo do microuniverso do Serenão ser capaz de controlar o macrocosmo intrafísico e a recí-

proca não ser verdadeira; o paradoxo idiotismo somático–hiperacuidade intraconsciencial. 

Politicologia: a política evolutiva de autossuperação da materialidade; a cosmocracia;  

a conscienciocracia; a paracerebrocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a ditadura da maté-

ria na vida da conscin de seriéxis trancada. 

Legislogia: as leis da Física; as leis da Cosmoética e da multidimensionalidade aprendi-

das para superar a vida humana; a derrogação das leis intrafísicas pelo caminho evolutivo. 

Filiologia: a materiofilia; a coerenciofilia; a debatofilia; a biofilia monopolizadora da vi-

são intrafísica; a idolofilia; a antropofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a projeciofobia; a autocriticofobia; as parapsicofobias milenares; 

a neofobia na ruptura com a visão materiológica; a hedonofobia; a autoparapesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); a síndrome da conscin eletronótica; a síndrome de Swendenborg. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14874 

Maniologia: a mitomania da materialidade ser a única realidade de manifestação da 

consciência; a mania ilusória pelo poder personificada na figura do rei Sol (Luiz XIV, 1638– 

–1715, França). 

Mitologia: a megamitologia materialista; o descarte do mito da vida quadridimensional; 

a desconstrução dos mitos ilusórios da intrafisicalidade. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a apriorismoteca; a experimentoteca; a consciencio-

teca; a abstrusoteca; a paradoxoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Omnidiscernimentologia; a Paradoxologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Errologia; a Mesologia; a Intrafisicologia; a Oximorologia; a Parapercepciologia; a Ho-

losseriexologia; a Mentalsomatologia; a Parafenomenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o materialão; o eletronótico; o pesquisador convencional; o religioso 

profissional; o guerrilheiro lavado e paralavado cerebralmente; o homem bomba; o paraconscien-

ciólogo; o epicon; o teleguiado; o evoluciólogo; o serenão; o transmigrado; o maxidissidente ma-

teriológico; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a materialona; a eletronótica; a pesquisadora convencional; a religiosa 

profissional; a guerrilheira lavada e paralavada cerebralmente; a gestante bomba; a paraconscien-

cióloga; a epicon; a teleguiada; a evolucióloga; a serenona; a transmigrada; a maxidissidente ma-

teriológica; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

extraphysicus; o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens sa-

pientior; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaparadoxo básico da ilusão intrafísica = a condição do cientista ele-

tronótico sem experiência autocomprovada quanto à multidimensionalidade; megaparadoxo avan-

çado da ilusão intrafísica = a condição do cientista eletronótico, materialão, inamovível, ignoran-

do as próprias experiências quanto à multidimensionalidade. 

 

Culturologia: a cultura da hiperacuidade prevenindo a ilusão materiológica; a paracul-

tura das comunexes avançadas; a cultura das Cognópolis valorizando da Intrafisicologia à Inter-

dimensiologia Conscienciológica. 

 

Experimentologia. Sob o enfoque da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, 7 auto-

vivências teáticas, apresentadas na ordem lógica, capazes de contribuir para a autossuperação do 

restringimento intrafísico, base da construção paradigmática materialista: 

1.  Autorreflexão. A autovivência da técnica da autorreflexão de 5 horas visando apro-

fundar a compreensão sobre o Cosmos. 

2.  Estado vibracional. A autovivência do estado vibracional profilático enquanto chave 

para a autevolução lúcida. 

3.  Sinalética energética. A autovivência da sinalética energética parapsíquica pessoal 

estudada ao longo do tempo, visando ampliar o nível de autocognição da extrafisicalidade a partir 

dos sinais personalíssimos. 

4.  Projetabilidade lúcida. A autovivência da experiência fora do corpo com lucidez, 

deflagrando a realidade extrafísica na forma de vacina antimaterialista. 
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5.  Tenepessologia. A autovivência da tarefa energética pessoal (tenepes), diária e de 

maneira vitalícia, estabelecendo conexão mais permanente com amparador técnico de função. 

6.  Megaeuforização. A autovivência da automegaeuforização de modo mais permanen-

te, deslindando a anticonflividade pessoal e as autopotencialidades cosmoéticas da consciência 

aplicadas em favor de todos. 

7.  Cosmoconsciência. A autovivência do parafenômeno transcendente da expansão de 

consciência com a sensação de unicidade com o Cosmos, servindo de divisor de águas na autevo-

lução. 

 

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 megaparadoxo da ilusão intrafísica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

02.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Megaparadoxo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Mundividência  traforista:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Neomesologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

10.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  da  unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

12.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

13.  Paradoxo  sutil:  Paradoxologia;  Neutro. 

14.  Prescindência  das  mãos:  Manossomatologia;  Homeostático. 

15.  Realidade  oximorônica:  Oximorologia;  Neutro. 

 

O  MEGAPARADOXO  DA  ILUSÃO  INTRAFÍSICA  É  A  CONDI-
ÇÃO  DE  AMAUROSE  EVOLUTIVA,  VIVENCIADA  POR  BI-

LHÕES  DE  CONSCIÊNCIAS,  AINDA  ELETRONÓTICAS,  INE-
BRIADAS  PELO  PSEUDORREALISMO  DA  MATERIALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se libertou das cangas da intrafisicalidade? 

Quais posicionamentos vem adotando quanto ao poder temporário, ao prestígio e à posição social 

intrafísica? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Edifício Master. País: Brasil. Data: 2002. Duração: 110 min. Gênero: Documentário. Idioma: Português. 

Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; (em DVD). Direção: Eduardo Coutinho. Elenco: Atores desconhecidos. Produ-

ção: Maurício Andrade Ramos; & João Moreira Salles. Desenho de Produção: Beth Formagini. Roteiro: Eduardo Cou-
tinho. Fotografia: Jacques Cheuiche. Montagem: Jordana Berg. Edição: Jordana Berg. Companhia: Video filmes. Ou-

tros dados: Prêmio de melhor Documentário no Festival de Gramado. Sinopse: Durante sete dias, a equipe de cinema fil-

mou o cotidiano dos moradores do Edifício Master, situado em Copacabana, zona sul carioca. O prédio tem 12 andares  
e 23 apartamentos por andar. Ao todo são 276 apartamentos conjugados, onde moram cerca de 500 pessoas. Eduardo Cou-

tinho e equipe entrevistaram 37 moradores e conseguiram extrair histórias íntimas e reveladoras. 
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Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barros, Saulo C. Rêgo; Manual Prático de Expressões Estrangeiras: Para Professores, Estudantes e Pro-

fissionais de Texto; colaboradoras Neusa Ruiz Augusto; & Sandra Regina Pierrot O. Antezana; revisor Saulo Barros; 144 

p.; 26 caps.; 14 refs.; 9 abrevs.; 5 cronologias; 1 enu.; 1 microbiografia; 9 siglas; alf.; 23 x 16 cm; br.; Disal; São Paulo, 

SP; 2005; página 86. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaparadoxo evolutivo é a existência simultânea, continuada, das ma-

nifestações explosivas, materiais, do Macrouniverso Físico, com embates de estrelas, vulcões, ter-

remotos e tsunamis, gerando catástrofes e calamidades, em contraposição às manifestações pacífi-

cas e tranquilas da consciência evoluída, tornada Serenona, e vivendo com inteiro equilíbrio no 

microuniverso consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo paradoxo procede do idioma 

Latim, paradoxon, e este do idioma Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Apa-

receu no Século XVI. A palavra evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e es-

ta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenvolver”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Megaparadoxismo evolutivo. 2.  Megaparadoxo Serenão-Cosmos.  

3.  Megaparadoxo Serenologia-Universo. 4.  Megaparadoxo Microcosmo-Macrocosmo. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaparadoxo evolutivo, megaparadoxo evolutivo 

compreendido e megaparadoxo evolutivo incompreendido são neologismos técnicos da Evolucio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Megacontradição involutiva. 2.  Megaincoerência regressiva. 

Estrangeirismologia: a coniunctio; o Conviviarium; o Argumentarium; a awareness 

intelectual; o rapport cultural; o raciocínio a priori; o raciocínio a posteriori; o raciocínio modus 

ponens; o brainstorming. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Evoluciologia Multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os tautopensenes; a tauto-

pensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a vida, em si, significando movimento com equilíbrio; a matéria sem vida;  

a natureza morta; a subcerebralidade; o porão consciencial; a sutileza dos fatos; o megapoderio 

serenológico contrapondo-se ao megapoderio natural planetário; a vulnerabilidade humana peran-

te as megaforças atuantes na intrafisicalidade; a autoconscientização quanto à real dimensão cós-

mica do próprio egão. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as nuanças partícipes dos parafatos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo das associações de ideias; o sinergismo har-

monizador macrocosmos-microcosmos. 

Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princí-

pio da primazia da consciência no Cosmos; o princípio da descrença; o princípio da empatia 
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evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; a associação de princípios mentaisso-

máticos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da coerência; a falseabilidade das teorias; a teoria do Homo sa-

piens serenissimus. 

Tecnologia: as técnicas do debate útil; a técnica da dialética; a técnica da inferência;  

a técnica do silogismo. 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico 

das Instituições Conscienciocêntricas pesquisadoras a caminho da Serenologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pesquisologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 

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

logia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisí-

vel dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito halo da atuação das megaforças cósmicas; o efeito esclarecedor 

das discussões cosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo causa-efeito. 

Binomiologia: o binômio inteligência emocional–inteligência intelectual; o binômio de-

dução-indução. 

Interaciologia: a interação amizade-erudição; a interação debates úteis–megatares. 

Trinomiologia: o trinômio oximoro-paradoxo-contradição; o trinômio Debatologia-Re-

futaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-achado-debate. 

Polinomiologia: o polinômio relevância-aceitabilidade-embasamento-refutação. 

Antagonismologia: o antagonismo soma limitado / consciência ilimitada; o antagonis-

mo realidade / aparência; o antagonismo relevância / irrelevância; o antagonismo pensar sem 

parar / parar para pensar; o antagonismo estática somática / dinâmica mentalsomática; o anta-

gonismo da paciência introspectiva / dinamismo verponológico; o antagonismo falácia / para-

doxo. 

Paradoxologia: o megaparadoxo evolutivo; o paradoxo do microuniverso do Serenão 

ser capaz de controlar o macrocosmo intrafísico e a recíproca não ser verdadeira. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis da convivialidade educada; a lei do maior esforço aplicada à com-

preensão da dinâmica cósmica; as leis da Física Eletronótica serem derrogadas no serenismo do 

Serenão. 

Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia conjunta; a antropofilia; a intelectofilia; 

a cienciofilia; a definofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a dialeticoteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca;  

a paradoxoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a controversoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Paradoxologia; a Debatologia; a Mentalsomato-

logia; a Pesquisologia; a Experimentologia; a Raciocinologia; a Conviviologia; a Vivenciologia;  

a Sociologia; a Comunicologia; a Refutaciologia; a Vinculologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin protorreptiliana; a conscin Serenona. 

 

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 evolutivus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo 

sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaparadoxo evolutivo compreendido = a condição da consciência lú-

cida a partir das vivências da autodesperticidade teática, interassistencial; megaparadoxo evoluti-

vo incompreendido = a condição da consciência evolutivamente inexperiente, ainda protorrepti-

liana ou no estado de conscin vulgar. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Serenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 catego-

rias de manifestações energéticas naturais de grande intensidade, ruidosas, turbulentas e violentas, 

passíveis de gerar alto custo humano e econômico, contrapondo-se às manifestações energéticas 

de grande intensidade, anônimas, tranquilas e interassistenciais dos Serenões: 

1.  Aeroenergética: as ventanias; os simuns; os tufões; os tornados; os ciclones; os fura-

cões cataclísmicos; as nuvens de cinzas vulcânicas. 

2.  Cosmoenergética: as fulgurações solares; as explosões estelares; os colapsos gravita-

cionais dos buracos negros; as colisões incomensuráveis de astros. 

3.  Geoenergética: as avalanches; os deslizamentos de terras; os soterramentos; as erup-

ções vulcânicas; as cinzas vulcânicas; os terremotos. 

4.  Hidroenergética: os macaréus  ondas gigantes ; as trombas d’água; as inundações 

catastróficas; os maremotos; os tsunamis; os dilúvios. 

5.  Igneoenergética: as chuvas de raios; os relâmpagos; os trovões; os incêndios flo-

restais. 

 

Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 confrontos entre as manifesta-

ções do macrocosmo físico em relação às manifestações do microcosmo consciencial do Homo 

sapiens serenissimus: 

 

Tabela  –  Confronto  Macrocosmo  Físico  /  Microcosmo  Consciencial 

 

N
os

 Macrocosmo  Físico Microcosmo  Consciencial 

01. Colisão de placas tectônicas Contenção de placas tectônicas 

02. Conflagração de comoções coletivas Instalação de pacificação coletiva 

03. Deflagração de desastres naturais Geração de tempestades magnéticas sadias 

04. Epicentros de movimentos sísmicos Epicentro de movimentos homeostáticos 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14880 

N
os

 Macrocosmo  Físico Microcosmo  Consciencial 

05. Espasmos atmosféricos cataclísmicos Impulsões ectoplásmicas interassistenciais 

06. Expansões súbitas ruidosas Expansões instantâneas silenciosas 

07. Exuberância estrondosa Exuberância paradoxal anônima 

08. Gerador de instabilidades planetárias Gerador de estabilidades planetárias 

09. Irradiação de energias intrafísicas Irradiação de energias conscienciais 

10. Megaforça primitiva ininteligente Megaforça consciencial inteligente 

11. Megapoderio natural Megapoderio consciencial 

12. Natureza explosiva Natureza apaziguadora 

13. Promoção de reciclagens ambientais Cooperação em recéxis evolutivas 

14. Rastros de destruição intrafísica Rastros de recomposição consciencial 

15. Violentações holopensênicas Megadinamizações holopensênicas 

 

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 megaparadoxo evolutivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

09.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

12.  Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

13.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Paradoxo  da  unidade:  Paradoxologia;  Neutro. 

15.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

 

A  COMPREENSÃO  TEÁTICA  DO  MEGAPARADOXO  EVO-
LUTIVO  EXIGE  A  VIVÊNCIA  DA  CONSCIÊNCIA  EMBASA- 
DA  NO  AUTODISCERNIMENTO  EM  TODAS  AS  MANIFES-

TAÇÕES  LÚCIDAS,  DIUTURNAS,  MULTIDIMENSIONAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o megaparadoxo evolutivo?  

A compreensão de tal verpon pode influir no código grupal de Cosmoética (CGC) das cons-

ciências? 
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M E G A P A T O L O G I A    I N T R A 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 megapatologia intraconsciencial é a manifestação nosográfica máxima 

acometendo a consciência desestabilizada, a partir do autassédio e da autocorrupção, até chegar 

ao nível da vivência da absurdidade anticosmoética indefensável. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo patologia provém do idioma Fran-

cês, pathologie, composto pelos elementos de composição do idioma Grego, páthos, “doença; 

paixão; sentimento”, e logia, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

1 tema”. O prefixo intra procede do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo 

de”. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de al-

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

conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Meganosografia consciencial. 2.  Megatrafarismo pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas megapatologia intraconsciencial, megapatologia 

intraconsciencial inicial e megapatologia intraconsciencial final são neologismos técnicos da Pa-

rapatologia. 

Antonimologia: 1.  Homeostática pessoal. 2.  Megatraforismo pessoal. 

Estrangeirismologia: a hostilidade pessoal urbi et orbi. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade pessoal. 

 

Fatologia: a megapatologia intraconsciencial; os megatrafares críticos; os maus hábitos 

viciosos seculares; as ilicitudes; o indiscernimento; o ensandecimento; a desconsciência; a amo-

ralia; o auge da desestabilidade consciencial; os apogeus anticosmoéticos; a maleficência crua;  

a perversidade explícita; o autodesregramento paroxístico; o desassossego máximo; o megadese-

quilíbrio psíquico; o megassujismundismo intraconsciencial; a vida na indignidade generalizada;  

os radicalismos superlativos; o sadismo; o arquiestigma egocármico; os agravantes na Infortunís-

tica. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Fobiologia: a meganeofobia. 

Holotecologia: a patopsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicopatologia; a Criminologia; a Sociopatolo-

gia; o Desviacionismo. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrável; a consréu ressomada. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o serial killer com dezenas de vítimas; o mega-

criminoso livre; o megacriminoso encarcerado. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a criminosa livre. 

 

Hominologia: o Homo sapiens megapathologicus; o Homo sapiens pathicus; o Homo 

sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens meganosographus; o Homo sapiens meganeophobus; 

o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens consreu. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megapatologia intraconsciencial inicial = os suicídios coletivos; megapa-

tologia intraconsciencial final =  os genocídios em série. 

 

Autopatologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, enquanto a consciência faz mal 

apenas a si mesma – a Autopatologia –, por exemplo, a autopatia, o autassédio, a autovitimização, 

a ausência de autestima, em geral consegue se manter vivendo articulada entre as outras cons-

ciências. 

Heteropatologia. Contudo, quando os transtornos transbordam do microuniverso intra-

consciencial e intensificam a poluição do Cosmos, os revertérios recrudescem contra a consciên-

cia responsável pela Heteropatologia. 

Paroxismo. O mal se intensifica quando sobrevém a cronicificação das parapatologias 

íntimas e externas de modo paroxístico, a começar por algum megatrafar majoritário egocármico. 

 

Cúmulos. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 cúmu-

los ou picos máximos das perturbações, transtornos e distúrbios dentro da Parapatologia, predis-

pondo ou compondo megatrafares críticos capazes de expor a panorâmica da megapatologia in-

traconsciencial de conscins e consciexes: 

1.  Amoralidade: a pessoa ainda sem quaisquer noções primárias e teáticas da Cosmoe-

ticologia. 

2.  Autassedialidade: a conscin com autassédio superior, nas automanifestações patoló-

gicas, competindo com os heterassédios dos próprios megassediadores extrafísicos, consciexes 

colegas, não raro, até evitando-a. 

3.  Autocorrupção: a condição ainda inconsciente e sem autocrítica, contudo constante  

e devastadora. 

4.  Heteropatologia: quem faz mal deliberadamente contra os outros, por exemplo, os 

megassediadores extrafísicos, possessores, autoconscientes sustentando a megapatologia clássica, 

mais comum, da Humanidade. 

5.  Macro-PK: a ocorrência patológica, derivada de assedialidade extrafísica, quando 

destrutiva ou fatal, além ou depois das séries de acidentes de percursos físicos e parapsíquicos. 

6.  Paracomatose: o estado parapatológico ou extrafísico de consciexes responsáveis por 

atos avançados de antifraternidade, por exemplo, as torturas de pessoas em grande escala e a su-

cessão de suicídios em várias vidas humanas da mesma pessoa, surgindo até os suicídios gerado-

res de homicídios involuntários simultâneos. 

7.  Transmigraciologia: a consciência predisposta à transmigrex, ou consréu transmi-

grável, em função do acúmulo de desvios anticosmoéticos, autoconscientes, reincidentes, multie-

xistenciais, seculares e com longos períodos intermissivos na Baratrosfera. 

 

Paramaurose. De acordo com a Somatologia, a falta da cosmovisão da consciência sem 

priorizações evolutivas é a causa mais comum do megatrafarismo arraigado. Tal fato lembra ou-

tro pertinente: o olho de vidro do cadáver é a última peça a desaparecer, pois demora 1 milhão de 

anos para se decompor. Os olhos de vidros das consciências anticosmoéticas demoram também  

1 milhão de anos para desaparecerem? A maior doença da Terra é a megapoluição pensênica. 
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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 condição da megapatologia intraconsciencial, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

07.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

URGE  FAZERMOS  A  PROFILAXIA  PESSOAL  CONTRA  AS 

MAZELAS  DAS  MEGAPATOLOGIAS  INTRACONSCIENCIAIS  

A  FIM  DE  ALCANÇARMOS  A  SAÚDE  PLENA  DA  DESPER- 
TICIDADE  CONSCIENCIAL  E  DA  SERENIDADE  CONTÍNUA. 

 

Questionologia. Você ainda se vê às voltas com algum surto megapatológico intracons-

ciencial? Como aborda o fato? 

 
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 471 a 473. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 119. 
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M E G A P E N S E N E    T R I V O C A B U L A R  
( ME G A P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megapensene (mega + pen + sen + ene) trivocabular é a síntese máxima 

de conteúdo ideativo (manifestação pensênica), composto de 3 termos, empregando-se o mínimo  

da apresentação simbólica (palavra) da comunicabilidade (domínio informacional), segundo os 

recursos ou atributos do mentalsoma (paracorpo do autodiscernimento) do sinteta evoluído, ho-

mem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo pensamento provém do idioma 

Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. 

Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através 

do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões f sicas; sensação; 

conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; 

bom senso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, 

derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no 

Século XVI. O elemento de composição tri deriva do idioma Latim, tres, tria, “tr s vezes; tr s 

partes”. O termo vocábulo provém do idioma Latim, vocabulum, “nome; denominação; palavra”. 

Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Minifrase trivocabular. 02.  Síntese ideativa. 03.  Síntese ortopensê-

nica. 04.  Trinômio comunicativo. 05.  Frase-síntese trimembre. 06.  Enunciado trimembre.  

07.  Síntese conscienciológica. 08.  Proposição trivocabular. 09.  Proposição trimembre. 10.  Lo-

cução trimembre. 

Neologia. As 3 expressões compostas megapensene trivocabular, megapensene trivoca-

bular simples e megapensene trivocabular complexo são neologismos técnicos da Megapenseno-

logia. 

Antonimologia: 01.  Frase sesquipedal. 02.  Discurso longo. 03.  Frase analítica. 04.  

Sentença difusa. 05.  Discurso prolixo. 06.  Locução prolixa. 07.  Sentença logorreica. 08.  Propo-

sição verborrágica. 09.  Frase palavrosa. 10.  Enunciado extenso. 

Estrangeirismologia: o close style. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade interconsciencial de alto nível intelectivo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando a si mesmo: – Mega-

pensenes geram megapensenes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o megapensene trivocabular; o holopensene pessoal da síntese comunica-

tiva; os megapensenes; a megapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; a síntese ortopensênica. 

 

Fatologia: a comunicabilidade; a intelectualidade; o Curso dos Megapensenes Trivoca-

bulares, do CEAEC; a ideia ou o dito conciso; a explicitação sumária; a concentração conceitual; 

a condensação ideativa; a sentença-compêndio; a abreviação analítica; a essência da mente com-

primida; o extrato ideativo; a fusão das neoideias; a frase-miniatura; o resumo trivocabular; a si-

nopse interativa; a súmula essencial; o sumário intelectivo; a resenha científica; a exposição si-

nóptica; o todo congruente compactado; a cosmovisão concisa; a fusão sem confusão; a biossín-
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tese mentalsomática; as silepses mentaissomáticas; o constructo da imagem formada por síntese 

mental; a congeminação ideológica; a harmonização das partículas ideativas; a cápsula de pensa-

mento; o estilo aticista. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático análise-síntese. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Conformática. 

Tecnologia: a técnica da síntese ideativa. A técnica dos megapensenes trivocabulares 

enxuga o texto ao máximo, afastando, de vez, as repetições de recursos primários e evitáveis na 

elaboração do pensamento escrito, por exemplo: os excessos de adjetivos, os circunlóquios, os 

quês, os advérbios de modo, e outros. 

Voluntariologia: os voluntários-tertulianos-verbetógrafos do Tertuliarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: os efeitos esclarecedores das frases-sínteses. 

Ciclologia: o ciclo comunicativo interminável dos megapensenes trivocabulares. 

Enumerologia: Temos amigos cognopolitas. Temos amigos interassistenciais. Temos 

amigos intermissivistas. Temos amigos multidimensionais. Temos amigos multiexistenciais. Te-

mos amigos multimilenares. Temos amigos maxiproexistas. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio miniproposição-megadedução. 

Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação unívoca-triunívoca. 

Crescendologia: o crescendo pessoal dicionário cerebral sinonímico–dicionário cere-

bral antonímico–dicionário cerebral analógico. 

Trinomiologia: o trinômio de 3 palavras ou trivocabular. 

Polinomiologia: o polinômio abordagem-análise-Hermenêutica-síntese. 

Antagonismologia: o antagonismo megapensene trivocabular / verborragia. 

Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo do todo 

para a parte; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade composta. 

Politicologia: a democracia midiática. 

Legislogia: a lei da síntese dos megapensenes trivocabulares assenta-se na afirmação: 

todo discurso, além de 3 palavras, é prolixidade. 

Filiologia: a comunicofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Megapensenologia; a Comunicologia; a Experimentologia; a Her-

meneuticologia; a Exegeticologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogni-

ciologia; a Erudiciologia; a Polimatologia. 

 

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 ata-

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-
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dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sinteta intermissivista. 

 

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 sinteta intermissi-

vista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens divulgator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens herme-

neuticus; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megapensene trivocabular simples = quando secundário ou inexpressivo; 

megapensene trivocabular complexo = quando marcante ou expressando pensamento sofisticado. 

 

Culturologia: a cultura da megapensenologia; a cultura da Conformática. 

 

Ortopensenologia. Em Pensenologia, o megapensene, ao modo do ortopensene, constitui 

pensene reto, correto ou cosmoético. Fecundemos nossos mentaissomas. 

Gramaticologia. Na Intrafisicologia, evidentemente, todo megapensene trivocabular  

é a minifrase construída com apenas 3 palavras, na qual cada palavra vale mais, sendo interativa, 

indispensável e insubstituível, encerrando o pensamento completo. Há pensamentos incompletos. 

Taxologia. Pela Experimentologia, as 3 palavras do megapensene trivocabular podem 

formar duas categorias de frases: a comum ou banal, ou a frase-síntese, ambas ordinariamente 

sem reticências. 

Logicologia. A partir da Parapedagogiologia, a minifrase só por ser composta por 3 pala-

vras não constitui necessariamente megapensene completo e nem mesmo frase-síntese. Há de ser in-

cluído 1 verbo, ou mais, indicando a ação do sujeito, mesmo elidido ou indireto. A minifrase pode 

ser estruturada com expressões no singular ou plural, quando mantém sentido ou significado lógico. 

Vivamos com lógica. 

Linguisticologia. À vista da Cosmoeticologia, até certo ponto, os megapensenes trivoca-

bulares criam específica linguagem filosófica, peculiar, ao limitar matemática e irremediavelmen-

te a expressão do pensamento. Tal fato evidencia os limites do idioma empregado. Pensemos pa-

ra acertar. 

Cosmovisiologia. De acordo com a Paratecnologia, se alguém julgar serem as frases de  

3 palavras excessivamente simplistas ou truncadas, deve usá-las para se inspirar e compor sen-

tenças ou pensamentos complexos e completos. Esta abordagem cosmovisiológica se inclui entre 

as várias finalidades dos megapensenes trivocabulares. 

Autopensenologia. Em função da Holomaturologia, o megapensene trivocabular impõe 

reflexões, exige pensar mais e descartar com vigor maior a moldura da poesia ou da arte, quando in-

fantis, enxugando o pensamento ou a autopensenidade. 

Bibliologia. Mediante a Comunicologia, para leituras adicionais sobre os megapensenes 

trivocabulares, existem 3 minilivros: “Máximas da  onscienciologia”, “Minidefinições  onscien-

ciol gicas” e “A Natureza Ensina”. Inexiste livro perfeito. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

14887 

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 megapensene trivocabular, indicados para a expansão 

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conhecimento  conscienciológico:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

06.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Matematização  do  conceito:  Comunicologia;  Neutro. 

 

OS  MEGAPENSENES  TRIVOCABULARES  PODEM  INSPIRAR 
O  PESQUISADOR,  OU  A  PESQUISADORA,  A  AMPLIAR 

A  COSMOVISÃO,  NAS  ABORDAGENS  PESQUISÍSTICAS,  
PRINCIPALMENTE  EM  FUNÇÃO  DAS  SÍNTESES  POLIMÁTICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já concebeu algum megapensene trivocabular? 

Sobre qual linha de conhecimento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  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.; Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 5 a 380. 
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M E G A P E R I G O    D O S    E F E I T O S    M E D I A T O S  
( P A R A C R O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaperigo dos efeitos mediatos é a situação ou conjuntura de mega-

meaça à existência física saudável do Homem e / ou do ambiente, em consequência de exposição 

a riscos, de modo cumulativo e no passar do tempo, cujos prejuízos, danos ou fatalidades sobre-

vêm a médio prazo, não sendo verificáveis de imediato, seja por ignorância, imprudência, falta de 

acuidade ou de prevenção. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais imporante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo perigo vem do idioma Latim, 

periculum, “ensaio; tentativa; prova; ensaio literário; risco; perigo; doença; mal; enfermidade; 

causa; ação; processo; sentença escrita; ato de condenação”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

efeito procede também do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma causa”. Apareceu 

no mesmo Século XIII. O vocábulo mediato provém igualmente do idioma Latim, mediatus, de 

mediare, “dividir na metade; estar no meio de “. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Megaperigo dos efeitos a médio prazo. 02.  Tragédia de consequên-

cias mediatas; tragicidade a médio prazo. 03.  Reverberação danosa a médio prazo. 04.  Malefício 

de influência a médio prazo. 05.  Perdas mediatas. 06.  Repercussão mediata das consequências 

maléficas. 07.  Prejuízo de causas intermediárias. 08.  Estrago permanente a médio prazo.  

09.  Ameaça das consequências mediatas; obstáculos intermediários. 10.  Megaperigo dos efeitos 

acumulativos; megaperigo dos efeitos colaterais; megaperigo dos efeitos retardados. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo mediato: 

imediação; imediatar; imediatice; imediatismo; imediato; média; mediador; medial; média-me-

tragem; mediana; medianeira; medianeiro; mediania; medianidade; medianímico; medianimida-

de; medianiz; mediano; mediante; mediatário; mediático; mediator; mediatriz. 

Neologia. As 3 expressões compostas megaperigo dos efeitos mediatos; megaperigo dos 

efeitos mediatos local e megaperigo dos efeitos mediatos planetário são neologismos técnicos da 

Paracronologia. 

Pseudonimologia. O nome fantasia, o nome comercial ou o nome de fachada para ca-

muflar a realidade química dos produtos maléficos, no período mediato, aos consumidores. 

Antonimologia: 01.  Megaperigo dos efeitos a curto prazo. 02.  Megaperigo dos efeitos  

a longo prazo. 03.  Perigo abstrato ou meramente presumido. 04.  Perigo instantâneo com efeitos 

permanentes. 05.  Perigo dos efeitos imediatos. 06.  Perigos dos efeitos não-acumulativos.  

07.  Tragédias das consequências imediatas. 08.  Segurança. 09.  Garantia de vida saudável; profi-

laxia. 10.  Imprevisibilidade. 

Estrangeirismologia: o collateral effects; o aftershock; o side-effect; o aftereffect;  

o iter criminis; o abyssus abyssum invocat (o abismo chama outro abismo); os erros generaliza-

dos da causa mortis em função do tempo passado. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocognição relativa ao tempo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Sintomas são 

efeitos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das autoprioridades evolutivas; as intoxicações 

pensênicas; os patopensenes; a patopensenidade; a intrusão heteropensênica; o acúmulo dos ecto-
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pensenes; o holopensene antissomático; os efeitos assediantes e inconscientes dos morfopensenes; 

o encolhimento da autopensenidade; os dolopensenes; a dolopensenidade. 

 

Fatologia: os efeitos trágicos mediatos de certas ocorrências; os prejuízos mediatos para 

a vida, para a saúde e para a inteligência; a minimização infantil dos malefícios mediatos; as 

doenças profissionais incapacitantes a médio e longo prazo; os efeitos mediatos perversos do 

belicismo; os efeitos posteriores das explosões das minas terrestres; os efeitos inevitáveis de todos 

os atos pessoais; o ato impensado de efeitos negativos, imediatos ou mediatos; os efeitos lógicos 

derivados do tóxico; a tragédia do erro médico no cotidiano da mídia; a epidemia internacional de 

doenças induzidas através de remédios; a capacidade física atingida pela inadaptação prolongada 

ao ambiente de trabalho; o problema epidemiológico da doença dos digitadores; os crimes omissi-

vos sociais; o abandono do recém-nascido e do incapaz como crime de perigo concreto a curto, 

médio e longo prazo; a proteção contra a exposição ao perigo de vida ou da saúde; a função de 

garantia à vida; o impacto ambiental, na sociedade de risco; os efeitos mediatos à Humanidade;  

a vedação de condutas causando bruscas alterações na flora e fauna; o erro culposo; a derrapagem 

comportamental; o efeito danoso, indireto e mediato, do ato ilícito; a violação ética, individual ou 

social, oferecendo perigo e causando dano social, mediato ou indireto; a estigmatização; a trans-

missão de doença por efeito de contacto mediato ou imediato; a indefinição e incerteza dos riscos 

à saúde humana dos alimentos transgênicos, a médio e longo prazos; a roleta-russa biológica;  

a intolerância a certos alimentos e aditivos químicos; a desinformação generalizada sobre os peri-

gos dos produtos químicos; a detecção de vapores tóxicos no ar; a comercialização de produtos 

químicos perigosos dentro de instalações comerciais; o ponto de transbordamento do organismo  

à exposição de substância química; a moderna Toxicologia; a Era Petroquímica; a Era Atômica; 

a medida de segurança; a preventividade compreendendo o efeito dissuasório mediato; a vontade 

decidida anulando os efeitos de todo tipo de adversidade; a indústria moderna em geral; o con-

sumismo desenfreado; o consumismo, em particular, relativo ao corpo humano; os perigos 

insuspeitados rondando, o tempo todo, em toda parte, a personalidade humana moderna; a vida 

moderna perigosa; os detalhes sutis da vivência na Socin ainda patológica; o desconhecimento da 

causa básica, ou Etiologia, sepultada no período de meses, anos ou décadas, pelo profissional da 

saúde atual; a pessoa leviana, hedonística, só pensando no presente, indiferente ao próprio futuro; 

o ato de a conscin imprevidente sacar contra o próprio futuro; os abusos de comportamento;  

a preguiça mental das personalidades desavisadas; as rotinas caóticas das conscins desorga-

nizadas; o hedonismo moderno quando mortífero; o desfrute amaurótico do momento; as des-

somas prematuras de milhões de homens e mulheres ainda na meia-idade sem noções da Cronê-

mica aplicada ao consumo; a generalização das mortes humanas, prematuras, ignoradas e não 

notificadas; a contradição dos comportamentos dos negligentes com a longevidade humana em 

franca expansão; a banalização dos óbitos humanos em função da explosão demográfica; a ur-

gência de os profissionais da saúde aprofundarem as pesquisas etiológicas dos distúrbios, em 

geral, a partir dos períodos existenciais passados; as propagandas e promoções criminosas dos 

produtos das indústrias vorazes e pelos governos incompetentes; a falsa poupança do uso do 

produto economicamente mais barato de hoje perante a realidade trágica da acumulação dos 

distúrbios mortíferos no próximo ano; a desconexão mnemônica dupla do antigo usuário, paciente 

de hoje, e do diagnosticador atento apenas ao detectado, tardiamente, na UTI. 

 

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

gética; o mau uso da ectoplasmia; a macro-PK destrutiva; os miniassédios interconscienciais; os 

vampirismos parassexuais; os efeitos negativos mediatos gerados pela antirrecéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: as sinergias intrinsecamente tóxicas; as sinergias do desequilíbrio;  

o potencial sinergético de substâncias produtoras de toxinas no organismo humano; as disergias 

ou sinergias negativas; o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o siner-
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gismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo refle-

xão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-hete-

roquestionamento-omniquestionamento. 

Principiologia: o princípio da precaução; o princípio do “se não é bom, não serve mes-

mo, não adianta fazer maquilagem”. 

Teoriologia: a teoria da concentração da atenção e do gargalo; a teoria da eficácia in-

direta ou mediata; a teoria dos deveres de proteção; a teoria de efeito imediato e a de efeito me-

diato. 

Tecnologia: as técnicas de avaliação probabilística do erro; os produtos tóxicos de efei-

tos retardados gerados pela Tecnologia do Terceiro Milênio. 

Voluntariologia: a REAPRENDENTIA. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o megaperigo dos efeitos mediatos; os efeitos traiçoeiros do tempo de 

acumulação das coisas sobre o soma; o grande problema dos efeitos retardados; os efeitos acumu-

lativos da poluição nos órgãos e sistemas somáticos dos cidadãos das megalópolis; a ampliação  

e o crescimento dos megaperigos dos efeitos mediatos e acumulativos de alimentos e remédios;  

a impossibilidade da redução de determinados efeitos acumulativos de raios ultravioletas, lâmpa-

das, máquinas, toner, ingredientes, alimentos e medicamentos; os efeitos rebotes; os efeitos neu-

rologicamente danosos; a epidemia dos bebês do crack; o efeito cascata do consumo humano de 

carne animal, engordado com ração contendo, além dos hormônios de crescimento, restos mortais 

de outros animais abatidos com injeções de drogas letais; a minimização trágica dos efeitos 

acumulativos letais dos produtos industriais. 

Ciclologia: o ciclo criatividade-manutenção. 

Enumerologia: o megaperigo concreto de dano; o megaperigo evitável; o megaperigo 

provocado; o megaperigo inferido; o megaperigo presumido; o megaperigo real; o megaperigo 

provável. 

Binomiologia: o binômio tempo-espaço; o binômio efeitos secundários–danos colaterais 

graves. 

Interaciologia: a interação farmacológica; a interação alimentar; a interação das co-

morbidades; a interação química biorgânica–química artificial; os efeitos das múltiplas intera-

ções entre várias combinações químicas; a interação concessões desnecessárias–complacências 

excessivas; a interação autocomplacência (negligência)–heterocomplacência (impunidade); a in-

teração inerudição-monovisão; a interação interiorose-apriorismose. 

Crescendologia: o crescendo de contaminação etária infância-adolescência-adultidade; 

o crescendo extensivo indivíduo-grupo-Humanidade; o crescendo geopolítico localidade-país- 

-continente-planeta; o crescendo patológico das acumulações intrafísicas impróprias; o crescen-

do da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética;  

o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao 

composto. 

Trinomiologia: o trinômio futuro próximo–futuro mediato–futuro longínquo; o trinômio 

efeitos imediato-mediato-tardio; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio 

profundidade-extensão-duração; o trinômio de absorção química alimento-água-ar; o trinômio 

corporações de processamento alimentar–setor médico-farmacêutico–indústria química; o tri-

nômio trivialidades-literalidades-subcerebralidades; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva;  

o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio intercompreen-

são-intercooperação-interassistência; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia. 

Polinomiologia: o polinômio contextual micro-meso-macro-exo. 

Antagonismologia: o antagonismo efeito imediato / efeito mediato; o antagonismo 

diagnóstico correto do distúrbio visível imediato / diagnóstico incorreto do distúrbio constituído 

lentamente, mediato; o antagonismo dosificação vital / dosificação letal; o antagonismo obvieda-

de / obscuridade; o antagonismo simplicidade da unidade / complexidade do acúmulo; o antago-

nismo direto / indireto; o antagonismo hoje / amanhã; o antagonismo mudança imediata / mu-
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dança mediata; o antagonismo efeito simples / efeito complexo; o antagonismo da extensão fac-

tual superficial / profundo; o antagonismo saúde / doença. 

Paradoxologia: o paradoxo do remédio ao mesmo tempo revivificador e matador;  

o ótimo deste minuto pode ter efeito péssimo no período mediato. 

Politicologia: a política do mediato, do médio prazo; as políticas negligentes dos gover-

nos incompetentes. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da plutocracia do capitalismo selvagem. 

Filiologia: a biofilia; a geofilia; a zoofilia; a fitofilia; a somatofilia; a hominofilia; a pes-

quisofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a disciplinofobia; a quemofobia; a tecnofobia. 

Sindromologia: a síndrome pós-traumática; a síndrome de múltipla sensibilidade quí-

mica; a síndrome dos intestinos irritáveis; a síndrome da fadiga crônica; a síndrome da guerra 

do Golfo; a síndrome da mediocrização; a síndrome da autodesorganização; a síndrome da des-

priorização evolutiva. 

Maniologia: a riscomania. 

Mitologia: o mito da inofensividade das substâncias sintéticas, vivificadas pela fé na 

Ciência e na Tecnologia. 

Holotecologia: a cronoteca; a superlativoteca; a criminoteca; a belicosoteca; a nosoteca; 

a trafaroteca; a biologicoteca; a farmacoteca; a fitoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Patologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Se-

miologia; a Intrafisicologia; a Ecotoxicologia; a Acidentologia; a Ergonomia; a Industriologia;  

a Tecnologia; a Consumismologia; a Economia; a Politicologia; a Discernimentologia; a Profilaxia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a massa hu-

mana impensante; a personalidade robotizada; as pessoas incautas; as personalidades despreveni-

das; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;  

a vítima do porão consciencial; a conscin distraída; as pessoas desorganizadas; a pessoa emocio-

nal; a conscin vítima dos modismos da época; a conscin enciclopedista. 

 

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

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epi-

con lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;  

o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; 

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o toxicômano; o consumista; o incauto; o atra-

tor de acidente; o assediador intrafísico; o assediador extrafísico; o interpresidiário; o ignorante. 

 

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 toxicômana;  

a consumista; a incauta; a atratora de acidente; a assediadora intrafísica; a assediadora extrafísica; 

a interpresidiária; a ignorante. 
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Hominologia: o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens 

displicens; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens apathicus; o Ho-

mo sapiens abulicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens omis-

sus; o Homo sapiens ingennus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sa-

piens ilogicus; o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens toxicomaniacus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaperigo dos efeitos mediatos local = a contaminação de agrotóxico 

na zona rural; megaperigo dos efeitos mediatos planetário = a destruição da camada de ozônio, 

provocando o aquecimento global no planeta Terra. 

 

Culturologia: a cultura de prevenção de desastre; a indústria cultural do capitalismo 

selvagem. 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 reali-

dades causadoras de mortes prematuras em legiões de pessoas incautas no Terceiro Milênio: 

1.  Alimentos. As intoxicações alimentares por acumulação de fatores nocivos das pró-

prias comidas ou de celebrados pratos da tão decantada Culinária Moderna. 

2.  Fármacos. As intoxicações mortíferas por meio das aplicações e interações de medi-

camentos, divulgados como sendo salvadores, mas testados afoitamente nas cobaias humanas vi-

vas diretamente no laboratório do mercado, e retirados das prateleiras das farmácias depois de 

provocarem longa série de mortes em diversos continentes. 

3.  Lâmpadas. As lâmpadas fluorescentes poderosas, iluminadoras, e os raios ultraviole-

tas (UVs) acumulativos, cancerígenos, matando em silêncio. 

4.  Máquinas. As máquinas, veículos, instrumentos e brinquedos portadores de recursos 

tecnológicos contra a pessoa do usuário – homem, mulher, criança –, e retirados naturalmente do 

mercado ou modificados somente depois de tragédias multifacetadas, através de recall. 

5.  Sol. Os raios solares ultravioletas cancerígenos (espinocelulares metastáticos, mela-

nomas) na atmosfera da Terra, transformada em lixeira planetária empesteada pelos países do 

Primeiro Mundo. 

6.  Tabagismo. O fumo passivo das pessoas ingênuas e inocentes perante os dependentes 

tabagistas, parentes em casa, pseudoamigos no botequim e colegas no escritório. 

7.  Toner. O toner de impressoras a laser e os graves problemas respiratórios diagnosti-

cados, erradamente, por outras causas, pelos pneumologistas, com enorme convicção. 

 

Tabelologia. Eis a seguir, na ordem alfabética, 29 correlações, mostrando ocorrências, 

atitudes ou hábitos de consumos e os respectivos efeitos cumulativos no período mediato: 

 

Tabela  –  Efeitos  Acumulativos  Patológicos 

 

N
os

 Causa Efeito 

01. 
Açúcar refinado (excesso de 

consumo) 

Diabetes, doenças cardíacas, ulceras gástricas e duode-

nais, infecções crônicas, degradação da dentição. 

02. 
Água (beber em excesso re-

duz o sódio abaixo do limite) 

Tremores; confusão; perda de memória; risco de co-

lapso e morte; risco de edemas, para quem tem proble-

mas cardíacos. 

03. Alcoolismo 

Modificações do comportamento; descontrole emocio-

nal, dificuldade de articulação da voz e do ato de 

caminhar; agressividade incontrolável; delirium tre-

mens, com tremor noturno, tremores generalizados, po-

dendo chegar a crises convulsivas; fase de sono incon-

trolável e constante, podendo chegar à depressão dos 

centros respiratórios, ao estado de coma e à morte.  
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N
os

 Causa Efeito 

04. Antena  celular  

São mais suscetíveis à radiação de ondas eletromagnéti-

cas: cérebro, coração e sistema hormonal. Sintomas mais 

estudados: câncer e problemas endócrinos, náuseas, dor 

de cabeça, aborto, má formação do feto, leucemia, aumen-

to da temperatura do corpo, doenças degenerativas, mau 

funcionamento de marcapassos e rejeição de próteses. 

05. Autassédio 

Autocastração; autocontradição; autocorrupção; auto-

derrotismo; autodesorganização; autodestruição; autor-

repressão; autovitimização. 

06. Batata  frita Amido frito gera substância carcinogênica. 

07. 

Cabines pressurizadas do 

avião (concentração dos va-

pores químicos da queima de 

combustível de aeronaves) 

Aeropoxia (náuseas, dores de cabeça, fadiga, fala enro-

lada, lapsos de memória e tremores nervosos). 

08. 

Computador (excesso da 

utilização) 

 

Efeitos mediatos: dores de cabeça e irritação nos olhos, 

decorrentes da fadiga visual; a LER; o DORT; o traba-

lho de digitação. 

09. 
Convívio  anticosmoético  

e excesso ou abuso físico 
Macro-PK destrutiva; as interprisões  grupocármicas. 

10. 
Cosméticos 

 

Danos no cérebro, no sistema nervoso; autismo; distúr-

bio de deficit de atenção (DDA). 

11. Desmatamento 

Falta no contrabalanço da transformação de gás carbô-

nico em oxigênio; efeito estufa; secas; queimadas natu-

rais; enchentes; mortes; dispêndio econômico da re-

construção social. 

12. Drogas Redução das atividades cerebrais. 

13. Fumantes  passivos 

Exacerbação de problemas alérgicos e cardíacos, prin-

cipalmente elevação da pressão arterial e angina (dor no 

peito), redução da capacidade funcional respiratória, 

aumento do risco de aterosclerose e aumento do nú-

mero de infecções respiratórias em crianças. O taba-

gismo materno durante a gravidez pode afetar a médio 

prazo o desenvolvimento físico e intelectual da criança. 

14. Gás Metano 

Provoca efeito estufa (20 vezes mais potente em relação  

ao dióxido de carbono); perigo de extinções de vida  

e impactos de meteoritos, desestabilizando hidratos de 

gás dos oceanos. 

15. 
Inseticida (aplicação sobre 

produtos alimentares) 
Doenças hepáticas. 

16. 

Insulação  no  quarto  de 

dormir ou cômodos da casa 

(acúmulo de gases exalados 

das substâncias químicas 

aplicadas sobre as mobílias, 

na pintura das paredes, dos 

carpetes e dos tapetes) 

Maior impacto no cérebro, mudanças de humor, sensa-

ções de vacuidade, dores de cabeça e incapacidade de 

concentração. 

17. 
Intoxicação  energética (mi-

niassédio inconsciente) 

Úlcera gástrica, obesidade (certos casos), tabagismo, 

depressão, estafa, tensão, outros distúrbios e efeitos pa-

tológicos. 
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N
os

 Causa Efeito 

18. 

Margarina  (sintetização quí-

mica de óleos vegetais, dan-

do inicio a Era das altamente 

saturadas gorduras trans) 

Aumento do nível de colesterol. 

19. 

MDF (Medium Density Fi-

berboard / fibras de madeira 

coladas com resina) 

Emitem o formaldeído, gás cancerígeno e alergênico, 

provocando hipersensibilidade cutânea e / ou respira-

tória. 

20. Miséria Desnutrição; o analfabetismo. 

21. Poluição / fumaça  do  ar  Anomalias cromossômicas no feto. 

22. 

Radiofrequência (exposição 

prolongada às radiações de 

radiofrequência e microon-

das, com a SAR (Specific 

Absorption Radiation: Taxa 

de Absorção Específica, in-

ferior a 4 W / kg)  

Alteração do eletroencefalograma (EEG), letargia, gera-

ção de prematuros, distúrbios do sono, distúrbios com-

portamentais, perda de memória recente, dificuldades de 

concentração, doenças neurológicas degenerativas, tais 

como os males de Parkinson e Alzheimer, abortamento, 

má formação fetal, linfoma, leucemia e câncer, entre 

outros. 

23. 
Refrigerantes, sucos artifi-

ciais em pó (com sabores de 

frutas) 

Distúrbios de comportamento. 

24. 
Roupas contendo fibras sin-

téticas (exposição a certo ti-

po de plástico) 

Quanto mais nova a roupa, mais moléculas gaseificadas 

de vapor de plástico liberará. 

25. Ruído 

Novo perfil epidemiológico de endemias urbanas, com 

malefícios à saúde humana, tanto acordado, quanto dor-

mindo, em relação aos aspectos físicos, mentais e psi-

cológicos. 

26. 
Silicone industrial (injetado 

no corpo) 

Infecções, necroses de pele e músculo, além de obstruir 

vasos sanguíneos e levar à morte. 

27. Tabagismo 

Cataratas, doença coronariana (obstrução das artérias 

do coração), úlcera do aparelho digestivo, bronquite  

e enfisema, câncer no pulmão, outros tipos de câncer 

(de boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexi-

ga e colo de útero), doenças vasculares (derrame cere-

bral e trombose ou obstrução na circulação das pernas), 

impotência sexual masculina e complicações maternas 

e fetais na gravidez.  

28. Toner Potencial cancerígeno. 

29. Torturas  
Demências, depressões; distúrbio de conduta; distúrbio 

de personalidade; distúrbio músculo-esquelético. 

 

Cotidianidade. A título de exemplo, dentre as 100 mil substâncias químicas utilizadas 

cotidianamente pelo mundo todo, com os quais a conscin convive, na maioria das vezes desin-

formada sobre o nível de toxicidade das mesmas, são apresentadas, a seguir e na ordem alfabéti-

ca, 21 substâncias químicas com os respectivos produtos condutores e os danos mediatos à saúde 

do ser humano: 
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Tabela  –  Substâncias  Químicas 

 

N
os

 Substância  química Produtos Efeito 

01. Agrotóxicos   

Tomates e morangos 

(recordistas em resí-

duos químicos). 

Câncer; diminuição da fertilidade; má 

formação de fetos. 

02. 
Aspartame (adoçan-

tes artificiais) 

Refrigerantes e ou-

tros produtos dieté-

ticos. 

Provocam alergias; convulsões; tumo-

res cerebrais; distúrbios neurológicos; 

mal de Alzheimer e mal de Parkinson. 

03. 

Nitrito (alto grau de 

conservantes e aditi-

vos a base de) 

Salsichas. 

Risco de leucemia; cânceres no estô-

mago, no pâncreas, no intestino ou de 

cólon. 

04. 
Nitrito,  nitrato   

e formaldeido 
Carne seca. 

Danos no cérebro; sistema nervoso; 

autismo; distúrbio de deficit de aten-

ção (DDA). 

05. 
Cloranfenicol e ni-

trofurazona 

Carne de vitela (pro-

duto do dilema dieta 

para manter os ani-

mais anêmicos e os an-

tibióticos para mantê- 

-los vivos). 

Câncer. 

 

06. Cloreto  vinílico 

Filme plástico (emba-

lagem) e fixadores de 

cabelo. 

Provoca câncer de fígado, no cérebro 

e nos pulmões. 

07. Cloro 
Água tratada com 

cloro. 
Câncer de mama. 

08. 

Amarelo sólido; o la-

ranja GGN; verme-

lho sólido; azul de ali-

zarina; escarlate GN 
(corantes artificiais pro-

ibidos); o betacarote-

no; o beta apo-8-ca-

rotênico; éster etílico 

de beta apo-8-carotê-

nico; riboflavina; xan-

tofila (corantes idênti-

cos aos naturais per-

mitidos pela legislação 

brasileira); flavorizan-

tes; conservantes. 

Gelatina; pós para sor-

vetes; recheios e re-

vestimentos de bis-

coitos;  recheios de 

confeitarias; margari-

nas; cerveja; refrige-

rantes; bebidas em 

geral. 

Aumento da chance da hiperatividade 

e DDA; alergia; hipertireoidismo; ane-

mia; doença renal; alterações na cri-

ança, tais como, dificuldade de con-

centração, inquietação, irritabilidade, 

agressividade e excitabilidade, insta-

bilidade de humor; alteração de rela-

cionamento; insônia em crianças. 

O fato de corantes sintéticos serem 

permitidos não anula os efeitos ad-

versos. 

09. 
DBCP – dibromo-

cloropropano 

Fumigador do solo, 

concentrado nos vi-

nhedos e plantações 

de frutas cítricas.  

Esterilidade nos trabalhadores. 

10. 
Diclorobenzeno 
(pesticida) 

Naftalina. Câncer. 
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N
os

 Substância  química Produtos Efeito 

11. 
Flúor (consumo ele-

vado) 
Água fluoretada. 

Reação alérgica a flúor; dores de ca-

beça, fraqueza muscular; problemas 

estomacais; ataque ao sistema nervo-

so central, podendo provocar o retar-

damento mental e outros distúrbios 

cognitivos; o enfraquecimento dos 

ossos, fadiga crônica e fibromialgia. 

Mesmo a adição de pequenos volu-

mes de flúor à água pode provocar 

alergias agudas e muito dolorosas. 

12. Formaldeídos 

Desinfetantes; alvejan-

te de roupas; aerossóis; 

desodorizadores de ar; 

limpadores de vidros 

e carpetes; fluidos pa-

ra lavagem a seco e 

pesticidas. 

Principal substância provocadora da 

asma infantil desde o nascimento, nas 

crianças cujas mães faziam uso fre-

quente, desde a gravidez. 

13. 
Glutamato 

monossódio 

 

Realce de sabor dos 

alimentos, inclusive 

para bebês. 

Danos no cérebro; sistema nervoso; 

autismo; distúrbio de deficit de aten-

ção (DDA). 

14. 
PBDE – polibromato 

difenil éter (antinfla-

mável) 

Tapetes; móveis; apa-

relhos eletrônicos. 

Contaminação alimentar nos super-

mercados; fator carcinogênico danoso 

para o sistema nervoso; alterações das 

funções hormonais e órgãos reprodu-

tores. 

15. Pesticidas 

Exposição aos pesti-

cidas (expargidos so-

bre as plantações e no 

ambiente em geral). 

Doenças que afetam o cerebro tais 

como o mal de Alzheimer e o mal de 

Parkinson. Combinados a outros fato-

res, são atualmente, considerados os 

principais assassinos silenciosos de 

células cerebrais. 

16. 
PFOA – ácido per-

fluorooctanoico 
Teflon. 

Câncer; distúrbios do cérebro e do sis-

tema nervoso; defeitos congênitos; pro-

blemas no desenvolvimento infantil. 

17. 
N-hexano e Triclo-

retileno. 

Encontradas nos pro-

dutos de lavagem  

a seco. 

Danos às células nervosas, perdas de 

memória e anomalias cardíacas. 

18. 

Urânio (combustível 

das usinas) e o plu-

tônio (lixo nuclear) 

Energia nuclear 

Alta dose de radiação: náusea, fadiga, 

vômitos e diarreia, seguidos por he-

morragia, inflamação da boca e da 

garganta e queda de cabelo. Casos 

graves: colapso de várias funções vi-

tais. A vítima pode morrer em duas  

a 4 semanas. 

19. 
UVA – Raios ultra-

violetas 

Raios solares (en-

quanto houver clari-

dade); lâmpadas fluo-

rescentes. 

Envelhecimento cutâneo, perda de 

elasticidade, manchas e câncer de pe-

le, como o melanoma, aumentando 

inclusive a ação do UVB.  
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os

 Substância  química Produtos Efeito 

20. Vapores de benzeno 

Exalados pelos deso-

dorificadores instala-

dos sob o assento do 

vaso sanitário. 

Capazes de causar leucemia. 

21. Xileno 

Almíscar, uma fra-

gância dos detergen-

tes, sabões, desodo-

rantes de ar, xampus, 

perfumes e colônias. 

São incólumes ao tratamento de es-

goto e acumulam-se nos tecidos dos 

peixes, mariscos e moluscos marinhos. 

 

Toxinas.  Os perigos tóxicos estão por toda parte nesta vida moderna. À conscin proe-

xista, cabe minimizar os riscos e controlar a exposição às toxinas sintéticas, objetivando reduzir 

as chances de sofrer danos somáticos. 

Contrapontologia. Vale entender o contraponto: nem toda substância sintética é tóxica, 

e nem toda substância natural é benéfica. 

Reflexão. Se a maioria dos sintéticos químicos não oferecessem perigo para a saúde, não 

haveria necessidade de tantas leis regulamentando a aplicação máxima dos mesmos, na condição 

de “critérios de segurança”. 

 

Salvaguarda. Mediante tamanha adversidade para a vida, criada pelo próprio Homem, 

resta à conscin autorganizada e comprometida com a consecução da proéxis, pessoal e grupal, dar 

atenção às seguintes salvaguardas, dispostas na ordem lógica dos veículos holossomáticos: 

1. Soma: alimentação saudável; exercício físico; carga horária de sono adequada. 

2. Energossoma: equilíbrio energético; EV. 

3. Psicossoma: autorganização emocional. 

4. Mentalsoma: exercício intelectual (leitura e escrita); Higiene Mental; priorização das 

escolhas. 

 

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 megaperigo dos efeitos mediatos, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 
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OS  MEGAPERIGOS  DOS  EFEITOS  MEDIATOS  DOS  RE-
CURSOS  HUMANOS  ESTÃO  SENDO  CADA  VEZ  MAIS  AM-
PLIADOS  PELA  TECNOLOGIA,  A  INDÚSTRIA,  O  COMÉR-
CIO,  AS  MEGAPROPAGANDAS  E  SUPERCOMUNICAÇÕES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive consciente quanto aos megaperigos dos 

efeitos mediatos na vida humana? Já foi vítima de algum desses megaperigos e se salvou  

a tempo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1. Fitzgerald, Randall; Cem Anos de Mentira: Como Proteger-se dos Produtos Químicos que estão destru-

indo a Sua Saúde (The Hundred-year Lie); trad. Drago; 9 caps.; 3 cronologias; 16 enus.; 4 fichários; 1 questionário; 64 

refs.; 21 x 14 cm; Ideia & Ação; São Paulo, SP; 2006; páginas 14 a 16, 21, 23, 24, 27, 31, 34, 36 a 41, 43, 49, 62, 65, 67, 

68, 72 a 76, 80, 81, 99, 101, 102 e 158. 

2. Vieira, Waldo; A Natureza Ensina; 164 p.; 150 ilus.; 450 minifrases; 10 x 15 cm; Instituto Internacional 
de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 128. 

3. Idem; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 136. 
4. 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 95 e 130. 

5. Idem: Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 68, 109; 143, 461, 499, 550, 558, 618, 920. 

6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 427 e 428. 
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M E G A P E S O  
( P A S S A D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megapeso é o conjunto de tradicionalismos sociais e idiotismos culturais 

vindos do passado e mantidos no presente, pressionando o desenvolvimento da vida intrafísica da 

conscin lúcida, atravancando as autorreciclagens necessárias à evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo peso vem do idioma Latim, pen-

sum, “certo peso de lã para fiar; tarefa de uma fiandeira”, e este de pendere, “pesar”. Surgiu no 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Tradicionalismos ancestrais. 2.  Tradicionalismos bolorentos.  

3.  Idiotismos culturais. 4.  Conservantismos fossilizantes. 5.  Conservadorismos fundamentalis-

tas. 6.  Maus hábitos milenares. 7.  Repetições de ignorâncias. 

Neologia. As 3 expressões compostas megapeso pessoal, megapeso grupal e megapeso 

coletivo são neologismos técnicos da Passadologia. 

Antonimologia: 1.  Reciclagens culturais. 2.  Reciclagens sociais. 3.  Renovações intra-

físicas. 

Estrangeirismologia: os megaidiotismos culturais do Zeitgeist contemporâneo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade intrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; o holopensene jurássico na 

Terra. 

 

Fatologia: o megapeso; o megapeso das religiões; o megapeso dos costumes; o megape-

so dos mitos; o megapeso dos folclores; os bolsões jurássicos; os tradicionalismos do país de ori-

gem da conscin lúcida; o peso do passado; as pragas culturais; os lixos culturais; as aberrações 

culturais; as infibulações em diversos países; a monarquia; a cultura inútil; as tradições ultrapas-

sadas; o combate amaurótico às pesquisas em geral; a luta ignorante contra a Ciência; o obscuran-

tismo medieval no Século XXI; o rolo compressor das inutilidades onipresentes; a Era das Super-

comunicações; os tradicionalismos tabuísticos intocáveis e irretocáveis; a repressão familiar; os 

monstros sagrados; os adoradores das vacas (bovinolatria) no Terceiro Milênio; as coleiras so-

ciais do ego; o megapeso religioso fomentando o teoterrorismo; o percentual mínimo das tradi-

ções positivas em relação ao percentual máximo das tradições obscurantistas na Socin ainda pato-

lógica; a ignorância humana dos hábitos milenares; a ignorância multissecular da Ciência Mate-

riológica; a ignorância multissecular da Politicologia Anticosmoética; a força do atraso dos con-

servantismos; as automimeses dispensáveis; a amaurose evolutiva; o barômetro íntimo quanto ao 

megapeso dos tradicionalismos; a vontade como alavanca para remover o megapeso dos tradicio-

nalismos; as recéxis; as recins; as exemplificações libertárias. 

 

Parafatologia: as tradições baratrosféricas; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; o autoparapsiquismo como terapêutica contra os tradicionalismos fossilizantes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Recexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Enumerologia: os tradicionalismos; as superstições; os folclores; os mitos; os tabus; as 

simpatias; as inculturas. 

Interaciologia: a interação megapeso dos tradicionalismos–peso das evidências. 

Crescendologia: o crescendo cultural tradições-contradições; o crescendo megapeso 

das tradições–peso na consciência (melin). 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio povo-etnia-cultura. 

Antagonismologia: o antagonismo neofilia / tradicionalismo; o antagonismo autoluci-

dez / seriexialidade trancada; o antagonismo misticismo / evolução consciencial; o antagonismo 

choques extraconscienciais / choques intraconscienciais; o antagonismo tradição / renovação;  

o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial. 

Politicologia: a vulgocracia; a asnocracia; a idolocracia; a teocracia; a mafiocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do retorno quando patológica. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: as teomitologias dogmáticas. 

Holotecologia: a recexoteca; a bizarroteca; a folcloroteca; a abstrusoteca; a evoluciote-

ca; a sociologicoteca; a culturoteca. 

Interdisciplinologia: a Passadologia; a Intrafisicologia; a Culturologia; a Sociologia;  

a Conviviologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Descrenciologia; a Recexologia; a Invexo-

logia; a Consciencioterapia; a Terapeuticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; as conscins sem Curso Intermissivo 

(CI); a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconscien-

te; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem-bomba; os merce-

nários da Blackwater. 

 

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 mulher-bomba;  

a gestante-bomba. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sa-

piens apaedeutas; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens imma-

turus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megapeso pessoal = as tradições bolorentas mantendo o cidadão sem au-

tocrítica, quadrado, antiquado e fossilizado; megapeso grupal = as tradições bolorentas dos profi-

tentes das seitas de todas as naturezas; megapeso coletivo = as tradições bolorentas da população 

de todo país mantenedor do teoterrorismo. 

 

Culturologia: os megaidiotismos culturais; a Multiculturologia. 

 

Taxologia. À luz da Experimentologia, o megapeso dos tradicionalismos aparecem em 

países diversos, por exemplo, estes 10 aqui dispostos na ordem alfabética (Ano-base: 2010): 

01.  Alemanha: o megapeso da oktoberfest (o alcoolismo comatoso). 

02.  Brasil: o megapeso da prática abusiva da cesariana. 

03.  China: o megapeso da ditadura. 

04.  Espanha: o megapeso da tauromaquia (as touradas). 

05.  Holanda: o megapeso da toxicomania. 

06.  Índia: o megapeso da gurumania. 

07.  Inglaterra: o megapeso da caça à raposa dos lordes. 

08.  Israel: o megapeso da lei de talião (o belicismo). 

09.  Itália: o megapeso da angelomania (as falácias religiosas). 

10.  USA: o megapeso das armas (a triggernometry). 

 

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 megapeso, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

04.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

08.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  MEGAPESO  DAS  TRADIÇÕES  ESTAGNADORAS  APA- 
RECE  REPENTINAMENTE  DE  ONDE  NINGUÉM  SUSPEITA  

EXUMANDO  CADÁVERES  DE  USOS,  COSTUMES  E  MO- 
DISMOS,  REATRAVANCANDO  AS  VIDAS  HUMANAS. 

 

Questionologia. O megapeso já pressionou ou pressiona ainda você, leitor ou leitora? 

Em quais setores da vida intrafísica? 
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M E G A P E S Q U I S A    D A    H O L O S S U T I L E Z A  
( H O L O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megapesquisa da holossutileza é a qualidade ou o caráter sutil dos con-

ceitos evoluídos da Neociência Conscienciologia, exigindo a agudez da inteligência evolutiva 

(IE) a fim de a consciência lúcida, ou intermissivista, entender em profundidade a teaticidade da 

transcendência da existência de si mesma, na condição de conscin poliédrica, multicorporal, mul-

tidimensional e multiexistencial, culminando nos estudos da realidade da Consciex Livre. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega procede do idioma Grego, mé-

gas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra pesquisa vem do 

idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de per-

quirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar 

profundamente; aprofundar”. Surgiu no Século XIII. O segundo elemento de composição holo 

provém do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O termo sutil procede do idioma La-

tim, subtilis, “sutil; fino; delgado; t nue; miúdo; delicado; exato; escrupuloso; minucioso; sim-

ples; preciso”. Apareceu também no Século XIII. A palavra sutileza surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Meganálise da holossutileza. 2.  Megaperquirição da macrossutileza. 

3.  Omniverponópolis. 

Neologia. As 3 expressões compostas megapesquisa da holossutileza, megapesquisa da 

holossutileza pessoal e megapesquisa da holossutileza grupal são neologismos técnicos da Holo-

pesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisa da trivialidade. 2.  Investigação da vulgaridade. 3.  Pesqui-

sa da evolução do pré-serenão vulgar. 4.  Cognópolis da Conscienciologia. 

Estrangeirismologia: as sutilezas urbi et orbi; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da parapercuciência pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sutileza das coisas; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmono-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ma-

xipensenes; a maxipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a megapesquisa da holossutileza; o reparo da sutileza; a descoberta da sutile-

za; as sutilezas dos fatos e parafatos; as sutilezas não-entrevistas; a minissutileza intraconscien-

cial; as sutilezas técnicas; as sutilezas intelectuais; o tema instigante como sendo o megapotencia-

lizador da automotivação das pesquisas evolutivas; os verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia enquanto amplificadores das abordagens às megapesquisas das holossutilezas; o detalhismo 

da sutileza; as sutilezas postas à luz das meganálises; a sutileza tornada óbvia; as nuanças das ma-

nifestações pessoais; o entrecruzamento de sutilezas; as sutilezas da evolução das consciências; as 

sutilezas das quintessências; a supersutileza ou tenuidade concretíssima; a Consciex Livre na 

condição de megassutileza evolutiva. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as sutilezas mais furtivas, parafenomênicas, do paramicrochip e do 

conscienciês; a Omniverponópolis como sendo a esfera ou dimensão da Consciex Livre. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo extrafisicalidade-sutilidade. 

Principiologia: o princípio da autopensenidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das neoideias. 

Tecnologia: as técnicas das parapesquisas; as técnicas verponológicas da Consciencio-

logia; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da atomização cognitiva;  

a técnica do entrelinhamento; as técnicas autoconscienciométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico 

do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito em ricochete das neoideias. 

Neossinapsologia: a lateropensenidade conscienciológica e as neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo ideativo de verpons; o ciclo das neoideias libertárias. 

Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o cres-

cendo retroideia-neoideia; o crescendo Ciência Convencional–Paraciência Conscienciológica;  

o crescendo sutileza isolada–sutilezas conjuntas; o crescendo efemeroteca-Holoteca. 

Trinomiologia: as sutilezas do trinômio eumatia-apreensibilidade-compreensibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio da pesquisa primária achismo-elucubração-hipótese-teo-

ria; o polinômio da pesquisa evoluída pragmatismo-experimentação-autovivência-fatuística. 

Paradoxologia: os paradoxos conscienciológicos; o paradoxo potência da intenção–su-

tileza energética; o paradoxo da sutileza e, ao mesmo tempo, da força dos fenômenos parapsíqui-

cos; o paradoxo da parassutileza contundente. 

Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a pa-

rapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autocognição avançada. 

Filiologia: a ideofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a neofilia; a xenofilia; a evolucio-

filia; a criticofilia. 

Holotecologia: a metodoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a tecnoteca; a mentalso-

matoteca; a autopesquisoteca; a heuristicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopesquisologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia;  

a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Exausti-

vologia; a Argumentologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens ideosutilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sa-

piens mentalsomaticus; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sa-

piens eruditus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megapesquisa da holossutileza pessoal = a desenvolvida pelo projetor 

consciente veterano; megapesquisa da holossutileza grupal = a desenvolvida pelos componentes 

do Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

 

Culturologia: a cultura das megassutilezas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Mateologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40 megate-

mas de investigações, na forma de logias, capazes de colocar a conscin lúcida no olho do furacão 

das megapesquisas da holossutileza da realidade da Consciex Livre: 

01.  Calidoscopiologia. 

02.  Cosmoconscienciologia. 

03.  Cosmoeticologia. 

04.  Cosmofisiologia. 

05.  Cosmogramologia. 

06.  Cosmovisiologia. 

07.  Evoluciologia. 

08.  Holofilosofiologia. 

09.  Holomaturologia. 

10.  Holomemoriologia. 

11.  Holotecologia. 

12.  Infocomunicologia. 

13.  Interassistenciologia. 

14.  Inventariologia. 

15.  Macrossomatologia. 

16.  Magnanimologia. 

17.  Maximologia. 

18.  Maxiproexologia. 

19.  Megacogniciologia. 

20.  Megafenomenologia. 

21.  Megapensenologia. 

22.  Megapriorologia. 

23.  Megarrevelaciologia. 

24.  Megatraforologia. 

25.  Megaverponologia. 

26.  Multidimensiologia. 

27.  Omniquestionamentologia. 

28.  Pancogniciologia. 
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29.  Paracerebrologia. 

30.  Paraconscienciologia. 

31.  Paraetologia. 

32.  Parapercepciologia. 

33.  Parassincronologia. 

34.  Parepistemologia. 

35.  Pluriprospectivologia. 

36.  Serenologia. 

37.  Telebiotipologia. 

38.  Transmigraciologia. 

39.  Tudologia. 

40.  Ultrexegeticologia. 

 

Caracterologia. Sob a perspectiva da Evoluciologia, eis, na ordem lógica, 3 patamares 

das relações evolutivas e funcionais das conscins, quando minipeças lúcidas, com as consciexes 

do maximecanismo interassistencial multidimensional: 

1.  Amparador extrafísico: assiste às iniciativas da conscin lúcida por meio das indu-

ções cosmoéticas. 

2.  Evoluciólogo extrafísico: assiste às acabativas da conscin lúcida por meio das dedu-

ções cosmoéticas. 

3.  Consciex Livre: assiste cosmoeticamente à sustentação ou manutenção evolutiva de 

todas as consciências do grupocarma afim, incluindo os Serenões e Serenonas. 

 

Vivência. Urge encarar as megapesquisas das holossutilezas em função da época na qual 

vivemos no planeta, tendo em vista a reurbanização extrafísica e a reciclagem intrafísica a fim de 

se colocar a Megaescola à frente do Mega-Hospital Terrestre. Eis, na ordem funcional, as 7 eras 

qualitativas do momento evolutivo (Ano-base: 2010) da Terra: 

1.  Era das supercomunicações instantâneas. 

2.  Era do superconsumismo paroxístico. 

3.  Era da Conscienciologia Teática. 

4.  Era da fartura das energias conscienciais (ECs). 

5.  Era das tarefas do esclarecimento (tares, interassistencialidade, tenepes, ofiex). 

6.  Era dos intermissivistas (Cursos Intermissivos Pré-Ressomáticos). 

7.  Era dos Serenões. 

 

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 megapesquisa da holossutileza, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Argumentação  fatuística:  Pesquisologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

07.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Ideia  sutil:  Heuristicologia;  Neutro. 

09.  Identificação  do  padrão:  Holopesquisologia;  Neutro. 

10.  Incógnita:  Pesquisologia;  Neutro. 

11.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
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12.  Paradoxo  sutil:  Paradoxologia;  Neutro. 

13.  Paraevidência:  Autoparapesquisologia;  Neutro. 

14.  Sutileza  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

 

A  REALIDADE  DA  CONSCIEX  LIVRE  COMPREENDIDA  

COMO  A  MEGAPESQUISA  DA  HOLOSSUTILEZA  DE  ELEI-
ÇÃO  AUMENTA  A  HOLOMATURIDADE  E  A  HIPERACUIDA-
DE  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  PROEXISTA. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o tema da megapesquisa da holos-

sutileza? Você considera tal assunto pelo menos como hipótese de tentativa racional? 
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M E G A P O L I N Ô M I 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. O megapolinômio interassistencial é a união evoluída da autovivência de  

4 realidades intrafísicas, interassistenciais, por parte da conscin lúcida, homem ou mulher, nesta 

ordem lógica: 

1.  Consciencioterapia Gratuita. 

2.  Docência Conscienciológica. 

3.  Autoparapsiquismo Teático. 

4.  Autorado Cosmoético. 

 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, 

megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O segundo elemento de com-

posição poli deriva também do idioma Grego, polús, “numeroso”. O terceiro elemento de compo-

sição nômio procede do idioma Latim, nomen, “nome; apelação; palavra; termo; expressão; nome 

de família; nome próprio; prenome; sobrenome; apelido”. O termo polinômio surgiu no Século 

XVIII. O prefixo inter provém do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço 

de”. O vocábulo assistência vem igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Apa-

receu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Interassistencialidade conjugada. 2.  Interassistenciologia Máxima. 

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

megapolinômio; minipolinômio; Polinomiologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas megapolinômio interassistencial, megapolinômio 

interassistencial individual e megapolinômio interassistencial duplista são neologismos técnicos 

da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Binômio interassistencial. 2.  Trinômio interassistencial. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o breakthrough parapsíquico pessoal; a in-

trarticulação dos skills; o modus operandi parafisiológico; a otimização do know-how evolutivo;  

o Atributarium; o continuum intra e extrafísico; a open mind de modo multidimensional; a large 

world view; o megacurriculum vitae assistencial; o background multiexistencial polifacetado; os 

vários elementos de rapport interconsciencial; as várias alternativas de approach técnicos; os vá-

rios encaixes informativos no puzzle autocognitivo dos assistidos; o assistential lifework; o strong 

profile interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Cosmovisiologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os benigno-

pensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização focada 

na assistência 24 horas; o holopensene assistencial; o máximo empenho na melhoria do holopen-

sene planetário. 

 

Fatologia: a busca da interassistencialidade com a eficácia máxima quanto à evolução 

consciencial; a desenvoltura assistencial diversificada; a autoprofissionalização na tarefa do escla-
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recimento; as múltiplas abordagens tarísticas conjugadas; os vários ângulos argumentativos pos-

síveis; os diversos enfoques para atingir o mesmo objetivo pró-assistido; a formação multifacética 

do assistente; a polivalência interassistencial; o perfil assistencial assentado na personalidade;  

a superdotação evolutiva. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a aura de assistencialidade; a atração espontânea de carentes mul-

tidimensionais; o labor assistencial variegado requerendo equipex técnica de amparadores de fun-

ção; o suporte das Centrais Extrafísicas; a opção evolutiva de existir mantendo os parabraços 

abertos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade útil–co-

municabilidade avançada; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo 

teática-verbação; o sinergismo abertismo consciencial–flexibilidade autopensênica–hiperacuida-

de interassistencial. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio da complexidade cons-

ciencial; o princípio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo; o princípio da evolução 

conjunta interassistencial; o princípio evolutivo da megafraternidade; o princípio do primado da 

autocura; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das conotações parafenomenológicas em geral; a teoria da 

reurbex. 

Tecnologia: as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; as paratécnicas 

assistenciais; as técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas à interassistencialidade;  

a técnica da minipeça interassistencial multidimensional; a técnica de viver evolutivamente em 

benefício de todos. 

Voluntariologia: a integração voluntariado-paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Interassistenciologia Teática na vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos 

Cosmovisiólogos; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos da expansão mentalsomática eliminando pontos cegos da auto-

compreensão das realidades e pararrealidades. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses consistentes. 

Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; a atuação no 

ciclo Profilaxia-Terapêutica; a requisição do ciclo assim-desassim; a predisposição ao ciclo de 

extrapolacionismos parapsíquicos; a fundamentação do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da 

atividade. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio percepção-parapercepção;  

o binômio hiperparapsiquismo-hipervigilância; o binômio pensar grande–pensenizar multifaceti-

camente; o binômio educação-terapia; o binômio Paraescola–Para-Hospital; o binômio hetera-

juda-autocura; o binômio consultório-paraconsultório (autofiex); o binômio diagnóstico-

prognóstico. 

Interaciologia: a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno pa-

rapsíquico; a interação fatos-parafatos-consciências; a interação tares verbalizada–tares grafa-

da; a interação tacon 1%–tares 99%. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica 

cosmovisiológica; o crescendo atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cosmoconsciência;  

o crescendo partes-todo; o crescendo evolutivo ininterrupto de autaprimoramento assistencial. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multi-

dimensionais; o trinômio autoparaperceptibilidade-autocosmoética-interassistencialidade; o tri-
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nômio pertinência-agudeza-perspicácia; a tridotalidade consciencial no trinômio comunicabili-

dade-intelectualidade-paraperceptibilidade. 

Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial; o polinômio atenção dividida–pan-

grafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicosso-

ma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-paraper-

cepção-Parapercepciologia; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões; o megapolinômio 

interassistencial Consciencioterapia Gratuita–docência conscienciológica–autoparapsiquismo 

teático–autorado cosmoético; o polinômio da autossustentabilidade econômica-energética-

afetiva-intelectual; o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir; o polinômio obser-

var-escutar-refletir-intervir; o polinômio EV–arco voltaico craniochacral–tenepes-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico;  

o antagonismo olhar cosmovisiológico / olhar reducionista. 

Paradoxologia: o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil; o paradoxo da pa-

radiplomacia aplicada ao emprego técnico da Impactoterapia e da Cosmoética Destrutiva. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia; a democracia pedagógica. 

Legislogia: o resultado da lei do maior esforço aplicada à autoparaperceptibilidade na 

apreensão mais fidedigna do Cosmos. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a sociofilia; a neofilia; a xe-

nofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a assistencioteca; a fenomenoteca;  

a parafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Analiticologia; a Polinomiologia; a Her-

meneuticologia; a Parapesquisologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisio-

logia; a Cosmoconscienciologia; a Autodiscernimentologia; a Crescendologia; a Mentalsomato-

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 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 interassistenciólogo teá-

tico; o assistente tarístico veterano. 

 

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 interassistenció-

loga teática; a assistente tarística veterana. 
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Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megapolinômio interassistencial individual = as 4 realidades interassis-

tenciais vividas isoladamente pela conscin lúcida; megapolinômio interassistencial duplista = as 

4 realidades interassistenciais vividas pelos 2 parceiros da dupla evolutiva. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura avançada da Holomaturolo-

gia 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 megapolinômio interassistencial, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Polinômio  multifocal:  Analiticologia;  Homeostático. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  DO  MEGAPOLINÔMIO  INTERASSISTENCIAL 
SE  INSERE  ENTRE  OS  GRANDES  OBJETIVOS  EVOLUTI-

VOS  DE  TENEPESSISTAS,  OFIEXISTAS,  SERES  DESPER-
TOS,  SEMICONSCIEXES  E  TELEGUIADOS  AUTOCRÍTICOS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o assunto do megapolinômio inte-

rassistencial? O conceito apresenta lógica e prioridade evolutiva? 
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M E G A P O L I V A L Ê N C I A  
( S E R E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megapolivalência é o conjunto versátil dos multivalores intraconscien-

ciais, ou megatrafores máximos, da conscin de nível superior quanto à vivência exemplarista da 

inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, 

megale, “grande; grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Sé-

culo XIX. O segundo elemento de composição poli procede também do idioma Grego, polús, 

“numeroso”. O vocábulo valência vem do idioma Francês, vaillance, e este do idioma Latim, va-

lentia, “força corp rea; vigor; robustez; coragem; valentia”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Maxipolivalência. 2.  Macropolivalência. 3.  Megaplurivalência.  

4.  Megaversatilidade. 5.  Plurivocações. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo valência: 

autopolivalência; macropolivalência; maxipolivalência; megapolivalência; minivalência; mono-

valência; polivalência; polivalente; valenciana; valenciano; valencina. 

Neologia. O vocábulo megapolivalência e as duas expressões compostas megapolivalên-

cia básica e megapolivalência avançada são neologismos técnicos da Serenologia. 

Antonimologia: 1.  Monovalência. 2.  Minivalência. 3.  Monovocação. 

Estrangeirismologia: o background multiexistencial variegado; o large range of skills; 

a all-round person; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Serenologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da polivalência intraconsciencial; os cosmopense-

nes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; a matriz autopensênica multivalente; a autopensenização flexível; a troca 

ágil do bloco autopensênico. 

 

Fatologia: a megapolivalência; o caminho da Serenologia; a macroconsciencialidade;  

a Maximologia evolutiva; o maxiperfil consciencial; a autoversatilidade; a desenvoltura conscien-

cial em vários campos de atividade; a eficácia em tarefas díspares; as automimeses úteis; a super-

dotação plurifacetada; a genialidade generalista; a mundividência polivalente; a polivalência uni-

versalista; a polivalência multifocal; a polimatia; a polifasia consciencial; o poliedrismo conscien-

cial; a policarmalidade consciencial; o poliglotismo consciencial; a autodisponibilidade polivalen-

te; a autossatisfação decorrente da megapolivalência; a megaeutimia do Serenão ou Serenona;  

a Pré-Serenologia; o serenograma; a Era da Serenologia; a Parafisiologia da consciência apresen-

tando-se mais prioritária, sem egoísmo e sem orgulho, em relação à Fisiologia Evolutiva do pla-

neta Terra; a consciência carecendo dominar primeiramente, antes de tudo, a si mesma. 

 

Parafatologia: a polivalência multidimensional; o polipsiquismo consciencial; a pan-

grafia; o autodidatismo cultivado em múltiplas vidas humanas; a Paragenética pujante; a holobio-

grafia extensa evolutivamente substanciosa; a hiperdicionarização paracerebral; as omniparaper-

cepções máximas; a parapolivalência do parapsiquista traquejado. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14912 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo megapolivalência-megaprodutividade; o sinergismo sa-

beres-habilidades-praticidade; o sinergismo paracérebro-cérebro. 

Principiologia: o princípio da indestrutibilidade do patrimônio experiencial seriexoló-

gico; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da Serenologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) reafirmando o emprego interassis-

tencial da megapolivalência pessoal. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria do omniespecialismo no 

âmbito da Serenologia. 

Tecnologia: o autacervo multiexistencial de técnicas; o domínio da técnica de viver; as 

múltiplas técnicas dos autesforços evolutivos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos do autoconhecimento no autaproveitamento máximo da megapo-

livalência pessoal. 

Neossinapsologia: a diversidade qualitativa das neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP); o ciclo evolutivo visibilidade-Serenologia. 

Binomiologia: o binômio polimatia-poliglotismo; o binômio especialismo-generalismo; 

o binômio recebimento (aportes)-retribuição (autoproéxis). 

Interaciologia: a interação atributos polifacéticos–talentos maxiabrangentes–plurivoca-

ções; a interação versatilidade-criatividade; a interação megapolivalência pessoal–megarres-

ponsabilidade cósmica. 

Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico patrocinado pelo exercício da megapoli-

valência; o crescendo megapolivalência intrafísica–megapolivalência omnidimensional; o cres-

cendo evolutivo vírus-Serenão. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade;  

o trinômio psicomotricidade-energossomaticidade-mentalsomaticidade; o trinômio evolutivo 

Despertologia-Evoluciologia-Serenologia. 

Antagonismologia: o antagonismo Serenologia / hibernação consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo da Conscienciologia consciência individual–polivalência;  

o megaparadoxo evolutivo da Serenologia. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do retorno; o resultado da lei do maior esforço nas retrovidas. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia cultivada. 

Sindromologia: a polivalência improdutiva na síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: o mito do dom recebido espontaneamente. 

Holotecologia: a superlativoteca; a proexoteca; a socioteca; a evolucioteca; macrosso-

moteca; a materpensenoteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Serenologia; a Equilibriologia; a Harmoniologia; a Homeostati-

cologia; a Ortopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autolucidologia; 

a Autocosmovisologia; a Autexperimentologia; a Automaturologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciência multifuncional; a conscin-curinga; a personalidade 

polivalente; a consciência multifacética. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o perito multifacetado; o geronte evolutivo; o Se-

renão. 

 

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 perita multifacetada; a geronte evolutiva;  

a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multifacies; o Homo sapiens polyvalens; o Homo sapiens 

megapolyvalens; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens 

paradiplomaticus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sa-

piens multidimensionalis; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens semiextraphysicus;  

o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megapolivalência básica = os multivalores intraconscienciais da conscin 

especificamente quanto à vida humana; megapolivalência avançada = os multivalores intracons-

cienciais da conscin quando abarcando a vida intra e extrafísica ou multidimensional. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Seriexologia; 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 megapolivalência, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Autoconsciencialidade  ascendente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Bem-Estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Macrossoma  idiota:  Serenologia;  Homeostático. 

10.  Magnanimologia:  Serenologia;  Homeostático. 

11.  Matriz  mental:  Megafocologia;  Neutro. 

12.  Maximologia  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Pré-Consciex  Livre:  Serenologia;  Homeostático. 

14.  Segunda  vocação:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

15.  Senso  de  urgência:  Autevoluciologia;  Neutro. 
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A  PESQUISA  DA  MEGAPOLIVALÊNCIA  DO  HOMO SAPIENS  

SERENISSIMUS  É  MUITO  MAIS  IMPORTANTE  E  PRIORITÁ-
RIA  PARA  A  HUMANIDADE  SE  COMPARADA  ÀS  CUSTO-
SAS  MEGAPESQUISAS  MATERIOLÓGICAS  DO  BIG  BANG. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a megapolivalência intracons-

ciencial? Em qual nível você se situa em relação a este relevante tema? 
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M E G A P R E P A R A Ç Ã O  
( A U T O P R I O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A megapreparação é o procedimento pessoal capaz de fundamentar a reali-

zação do empreendimento evolutivo, de vulto, na vida intra e extrafísica da conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo preparação procede do idioma 

Latim, praeparatio, “preparação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Preparação evolutiva. 2.  Preparatoriologia Evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas megapreparação inicial, megapreparação perma-

nente e megapreparação final são neologismos técnicos da Autopriorologia. 

Antonimologia: 1.  Incúria evolutiva. 2.  Ignorância evolutiva. 

Estrangeirismologia: o neomodus operandi proexológico; o megatour de force; o full 

time job; os findings da autopesquisa; o know-how teático; a comprovação de visu dos fatos e pa-

rafatos; o nosce te ipsum; a open mind; o Autopensenarium; o acid test da autodisponibilidade às 

autorreciclagens continuadas; o entrosamento paulatino das performances pessoais à maxiengre-

nagem interassistencial multidimensional; o Preparatorium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas. 

Unidade. A unidade de medida da megapreparação é a eficácia resolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das priorizações evolutivas; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

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

pensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a autopense-

nização sistematizada em prol do megafoco. 

 

Fatologia: a megapreparação; a preparação proexológica; a preparação existencial; o es-

tágio transitório da preparação proexológica; as principais prioridades no período da juventude; 

os preparativos para aprontar o megaempreendimento existencial; as preliminares psicomotrizes  

e intelectuais para a realização do mandato intrafísico; a epopeia autobiográfica da proéxis; a efe-

tuação dos compromissos existenciais; a aptidão do intermissivista, homem ou mulher; a excelên-

cia da autocapacitação proexológica; a disposição com antecedência do embasamento da mega-

gescon pessoal. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as autorretrocognições sadias quanto ao Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelecção-experimentação; o sinergismo paracérebro- 

-cérebro na pensenosfera homeostática; o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cos-

mos) harmonizadas; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo automotivação 
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evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade;  

o sinergismo formação cultural acadêmica–autodidatismo permanente; o sinergismo vontade de-

cidida–intencionalidade construtiva. 

Principiologia: o princípio da descrença autovivenciado; o princípio pessoal de apro-

veitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do autodidatismo ininterrupto; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fins não justificarem os meios. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Teaticologia; a teoria do conhecimento; a teoria da invéxis. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustivi-

dade; a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão; a técnica da re-

tilinearidade autopensênica; a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica da autodeci-

são; a técnica de manutenção da autolucidez. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; 

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras;  

o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio 

Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos do desvelo nas ações preliminares para o sucesso da empreitada. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses especializadas. 

Ciclologia: o ciclo problema-hipótese-experimento-análise-teoria; o ciclo preparação- 

-consecução. 

Enumerologia: o ato de coordenar as ações, organizar os fluxos e promover as sincro-

nias; o ato de alinhavar os contatos, entrosar os interesses e aclimatar os holopensenes; o ato de 

aparelhar as funções, arranjar os objetos e dispor as informações; o ato de habilitar as operações, 

qualificar as competências e engrenar os esforços; o ato de exercitar as técnicas, educar os atribu-

tos e adquirir as excelências; o ato de prevenir os erros, tratar os problemas e compor as soluções; 

o ato de saturar as temáticas, associar os conceitos e predispor as neoverpons. 

Binomiologia: o binômio parateoria-paraprática; o binômio razão-paravivência; o bi-

nômio vivência-reflexão; o binômio proéxis-compléxis; o binômio conhecimento-vivência; o binô-

mio teática-verbação; o binômio assim-desassim. 

Interaciologia: a interação teoria-prática; a interação megapreparação-megagargalo. 

Crescendologia: o crescendo curiosidade-interesse-pesquisa-experimentação-conheci-

mento. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico- 

-essencial-prioritário; o trinômio vontade-intenção-resolução; o trinômio diagnóstico-terapêuti-

ca-remissão; o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio curto prazo–médio prazo– 

–longo prazo; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia. 

Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográfi-

ca; o antagonismo pensenosfera organizada / pensenosfera caótica; o antagonismo pensenosfera 

defendida / pensenosfera indefesa; o antagonismo falar / calar; o antagonismo conservar / des-

cartar; o antagonismo salvar / deletar; o antagonismo empirismo / racionalismo. 

Politicologia: a cognocracia; a teaticocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a evolu-

ciocracia; a lucidocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cognofilia; a decidofilia; a neofilia; a criticofilia; a ciencio-

filia; a cosmoeticofilia. 

Mitologia: o mito da neutralidade científica; o mito da objetividade científica absoluta;  

o mito da inviabilidade da pesquisa participativa. 
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Holotecologia: a cognoteca; a teaticoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a parapsi-

coteca; a biblioteca; a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Preparatoriologia; a Proexologia; a Experi-

mentologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Invexologia; a Teaticologia; 

a Cosmoeticologia; a Gesconologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens retrocognitor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens teaticus;  

o Homo sapiens productivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens professionalis; o Ho-

mo sapiens scientificus; Homo sapiens gestor; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megapreparação inicial = o procedimento pessoal capaz de fundamentar 

a realização do empreendimento evolutivo, de vulto, na vida intra e extrafísica da conscin lúcida 

já na juventude, próprio do inversor ou inversora existencial; megapreparação permanente 

= o procedimento pessoal capaz de fundamentar a realização do empreendimento evolutivo, de 

vulto, na vida intra e extrafísica da conscin lúcida na fase executiva da existência ou na meia-

idade física; megapreparação final = o procedimento pessoal capaz de fundamentar a realização 

do empreendimento evolutivo, de vulto, na vida intra e extrafísica da conscin lúcida na terceira 

idade cronológica. 

 

Culturologia: a cultura da Autopriorologia; a cultura da produtividade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 ca-

tegorias de megapreparações básicas para a análise da conscin lúcida: 

01.  Megapreparação autevolutiva: o autesquadrinhamento conscienciometrológico 

(conscienciograma). 
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02.  Megapreparação cerebral: a manutenção ininterrupta do aquecimento neuronal 

(hiperacuidade). 

03.  Megapreparação cognitiva: os estudos e pesquisas para a escrita da megagestação 

consciencial (megagescon) ou obra-prima pessoal. 

04.  Megapreparação dessomática: a sementeira intrafísica assentada a partir de dupla 

evolutiva exitosa. 

05.  Megapreparação energética: a instalação de campo interdimensional desassedia-

dor no rumo da autodesperticidade. 

06.  Megapreparação interassistencial: o vintênio de dedicação tenepessista diária pró- 

-oficina extrafísica (ofiex) pessoal. 

07.  Megapreparação intrafísica: o assentamento humano do autorrevezamento multie-

xistencial no âmbito da Seriexologia. 

08.  Megapreparação parapsíquica: o domínio do estado vibracional (EV), da assimi-

lação simpática (assim) e da desassimilação simpática (desassim) das energias conscienciais 

(ECs), vivenciando os arcos voltaicos craniochacrais e as automegaeuforizações. 

09.  Megapreparação política: a teática democrática pessoal para o futuro Estado 

Mundial. 

10.  Megapreparação presencial: o visual caprichado com a força presencial preparada 

para as aparições públicas de relevo. 

11.  Megapreparação proexológica: a formação cultural com a libertação inversora (in-

versão existencial, invéxis) antecipada. 

12.  Megapreparação somática: o completismo existencial (compléxis) predispondo  

a obtenção de macrossoma na próxima ressoma. 

 

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 megapreparação, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autopensene  prioritário:  Autopensenologia;  Homeostático. 

03.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

04.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Megaenfoque  sadio:  Autopriorologia;  Homeostático. 

07.  Megaprioridade:  Megapriorologia;  Homeostático. 

08.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Preparação  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

13.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

14.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  MEGAPREPARAÇÃO  EVOLUTIVA  É  EMPREENDIMENTO  

INDISPENSÁVEL  PARA  A  CONSCIÊNCIA  INTERMISSIVISTA  

MANTER-SE  TRANQUILA  QUANTO  À  CONSECUÇÃO  DOS  

AUTOMEGACOMPROMISSOS  INTERMISSIVOS  ASSUMIDOS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se predispõe à consecução dos trâmites da 

própria evolução com vistas à megagescon? Desde quando? 
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M E G A P R I O R I D A D E  
( ME G A P R I O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megaprioridade é a condição da realidade mais relevante a ser colocada 

em primeiro lugar quanto ao tempo, ordem, dignidade e carência evolutiva, ao modo de palavra 

do dia para cada consciência, em particular, e para todas as consciências, em geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo prioridade vem do idioma La-

tim Medieval, prioritas, e este de prior, “o primeiro  na ordem numeral, e com relação  

a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que 

está mais avançado”, provavelmente através do idioma  ranc s, priorité. Apareceu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 1.  Megapriorização. 2.  Megapreferência. 3.  Megapremência. 4.  Me-

gaconquista. 5.  Megassolução. 

Neologia. As duas expressões compostas megaprioridade básica e megaprioridade 

avançada são neologismos técnicos da Megapriorologia. 

Antonimologia: 1.  Miniprioridade. 2.  Minipriorização. 3.  Minipremência. 4.  Minicon-

quista. 5.  Despriorização. 6.  Megaproblema. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à Evoluciologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megaprioro-

logia: Holomaturologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Priorologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; a melhoria do holopensene institucional. 

 

Fatologia: a megaprioridade; as conquistas evolutivas prioritárias; as conquistas pere-

nes; as melhores conquistas são as grupais; a megacognição vivenciada pelo grupo evolutivo; as 

conquistas cognitivas elevando o patamar médio do grupo evolutivo; as conquistas dos triunfos 

grupais; a autocognição quanto à inteligência evolutiva (IE); a Conscienciologia na condição de 

máquina montada para as autorreflexões racionais evolutivas; a Enciclopédia da Conscienciolo-

gia no papel de prontuário das megaprioridades evolutivas. 

 

Parafatologia: o jubileu evolutivo do grupo desenvolvendo a maxiproéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Binomiologia: o binômio miniconquista pessoal–megaconquista grupal. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio 

euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico. 

Antagonismologia: o antagonismo renovação / tradição. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmocracia; a cosmoeticocracia. 
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Filiologia: a logicofilia; a evoluciofilia; a priorofilia. 

Holotecologia: a ciencioteca; a metodoteca; a evolucioteca; a definoteca. 

Interdisciplinologia: a Megapriorologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Poli-

carmologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Parassociologia. 

 

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 megaprior; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens grupopensenologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens decidophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaprioridade básica = a autovivência permanente com boa intenção, 

boa vontade e autodiscernimento; megaprioridade avançada = a autovivência de manifestações 

pensênicas constante e invariavelmente em favor de todos, acima do próprio egocentrismo. 

 

Taxologia. Segundo a Megapriorologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 mega-

prioridades das mais prementes e rentáveis perante a evolução consciencial coletiva: 

01.  Energossomatologia. O aplicador, homem ou mulher, do arco voltaico energético 

obtendo resultados imediatos, em casos diferenciados de condições corticais, tendo em vista  

a melhoria do nível dos cognopolitas. 

02.  Evoluciologia. A microminoria da Socin, os componentes da Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) ultrapassando o tradicionalismo eletronótico vi-

gente e ainda patológico. 

03.  Omissuper. A vivência da omissão superavitária ponderada em conjunto pelo grupo 

responsável, por exemplo, pela Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

04.  Verponologia. A conquista grupal da neoverpon conscienciológica suplantando  

a força abusiva do poder econômico na Socin. 
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05.  Ofiexologia. A obtenção do tenepessista, homem ou mulher, alcançando a condição 

de ofiexista e diminuindo o peso anticosmoético do grupo evolutivo. 

06.  Megagesconologia. O cognopolita, homem ou mulher, alcançando a construção da 

própria obra-prima ou megagescon a fim de favorecer, de algum modo, a Humanidade. 

07.  Despertologia. A obtenção do epicon, homem ou mulher, alcançando a condição de 

desperto objetivando as interassistencialidades grupais. 

08.  Semiconsciexialidade. A obtenção do ser desperto, homem ou mulher, alcançando  

a condição de semiconsciex assistindo ao grupo evolutivo de modo intra e extrafísico. 

09.  Maxiproexologia. O intermissivista ressomado, homem ou mulher, alcançando  

a condição de completista existencial no âmbito da maxiproéxis. 

10.  Macrossomatologia. A obtenção por parte da consciência, conscin homem ou mu-

lher, do macrossoma objetivando os autorrevezamentos existenciais grupais. 

 

Primeira. A conscin intermissivista, lúcida, homem ou mulher, sabe não poder esperar 

pela vivência da prioridade evolutiva do duplista, pela vivência da prioridade evolutiva do grupo-

carma e nem pela vivência da prioridade evolutiva de toda a coletividade da qual é elemento inte-

grante. A primeira prioridade fundamental, evolutiva, há de ser buscada por si mesma, sem de-

pender da espera da iniciativa dos outros e sem exigências quanto às prioridades evolutivas dos 

demais, mas por meio dos próprios exemplos, de modo discreto, em silêncio, cosmoética e verba-

cionalmente. 

 

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 megaprioridade, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

2.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

3.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

4.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

5.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

7.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  MEGAPRIORIDADE  RELEVANTE  APRESENTA  PEQUENAS  

DIVERSIFICAÇÕES  A  SEREM  IDENTIFICADAS   DE  ACORDO  

COM  AS  CARÊNCIAS  EVOLUTIVAS  DA  CONSCIN,  A  MINI-
PEÇA  ÚTIL,  E  DO  GRUPO  EVOLUTIVO,  O  TODO,  EM  SI. 

 

Questionologia. Você já incluiu as megaprioridades nos autoinvestimentos evolutivos? 

Quais são? Em quais linhas de manifestações pessoais e grupais? 
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M E G A P R O B L E M A  
( ME G A P R O B L E M A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megaproblema e, ao mesmo tempo, o megainteresse, para a conscin lúci-

da, é identificar, teaticamente, no momento evolutivo autopesquisístico, as minúcias ou paranuan-

ças das complexidades das neoverpons assentadas nas manifestações multidimensionais ou para-

psíquicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra problema provém do idioma La-

tim, problema, e esta do idioma Grego, próbléma, “saliente; cabo; promont rio; cúspide; o que se 

tem diante de si; obstáculo; proteção; armadura; abrigo; o que é proposto; dar o sinal; precipitar; 

impedir; arrastar; colocar diante; arremeter; começar alguma luta; lançar em rosto; repreender; 

propor alguma pergunta ou questão”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Megaquestão. 2.  Megainteresse. 3.  Megainspiração. 4.  Megapriori-

zação. 5.  Megadesafio. 

Neologia. As duas expressões compostas megaproblema próximo e megaproblema dis-

tante são neologismos técnicos da Megaproblematicologia. 

Antonimologia: 1.  Miniproblema. 2.  Mininteresse. 3.  Miniquestão. 4.  Despriorização. 

Estrangeirismologia: a conotação parapsíquica urbi et orbi; o Acoplamentarium; o Pro-

jectarium; o Paraperceptarium; a open mind; o upgrade heurístico; o tour de force resolutivo das 

problemáticas maxiproexológicas; o approach paratécnico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das autopriorizações evolutivas multidimensionais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoparaperceptibilidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o fato de antes da solução existir o problema; o diagnóstico do problema;  

a diretriz da solução; a definição da solução; a solução existencial pelo autenfrentamento; o auto-

foco na solução e não no problema; a solução emergencial; a solução razoável; a solução perti-

nente; as neoverpons; as megaverpons; as transverpons. 

 

Parafatologia: o megaproblema; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parafenômenos de conteúdos mais sutis; os para-

fenômenos desconhecidos ou raros; os conteúdos dos parafenômenos ocorridos com a conscin 

lúcida envolvendo a ofiex, o compléxis e a autodesperticidade; os parafenômenos relacionados 

intimamente com a preparação atual do autorrevezamento multiexistencial; as relações parafeno-

mênicas íntimas; o senso parapesquisístico; o atilamento paraperceptivo; a interligação dos fatos 

aos parafatos; a conjunção das sincronicidades às parassincronicidades; a integração das cau-

salidades às paracausalidades; os achados interdimensionais; o conteúdo parafenomênico aclara-

do; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Heurística Multidimensional. 
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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. 

Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princí-

pio da singularidade das energias conscienciais; a vivência do princípio da descrença; o prin-

cípio de contra parafatos não existirem parargumentos; a fundamentação parapesquisística no 

princípio da evolução interassistencial. 

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 desenvol-

vimento da clarividência; a Paratecnologia Pesquisística. 

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 

dos registros metódicos na ampliação da cosmovisão multidimensional. 

Neossinapsologia: o megainteresse pela ampliação crescente de neossinapses do para-

digma consciencial; as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo reflexão-decisão-consecução; o ciclo absorção–exteriorização ener-

gética; o ciclo expansão–contração parapsicosférica; o ciclo megaquestão parapesquisística–ra-

cionalidade paracientífica–megarresolução interassistencial. 

Enumerologia: o desafio de compreender as ocorrências mais nebulosas; o interesse em 

responder às questões mais difíceis; a decisão de enfrentar as vivências mais inusitadas; o esforço 

de ponderar sobre as hipóteses mais intrincadas; a determinação em esquadrinhar as manifesta-

ções mais sutis; a ousadia de investigar as interatividades mais implícitas; a intenção de desven-

dar as realidades mais complexas. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio encap-

sulamento–fôrma holopensênica; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; 

o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio conação-voliciolina;  

o binômio sensitivo clarividente–parapsicosfera fulgurante; o binômio clarividência hipnopômpi-

ca–agênere; o binômio Cosmoconscienciologia-Mateologia; o binômio identidade extra–autopa-
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raprocedência; o binômio macrossoma pessoal–paramicrochip; o binômio ofiexologia-megaeu-

forização; o binômio incógnita-dado. 

Interaciologia: a interação megaproblema alheio–miniproblema pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio local-holopensene-cosmovisão; o trinômio ofiex-dimenex- 

-reurbex; o trinômio prospecções-constatações-verpons; o trinômio interconsciencialidade-inter-

compreensão-intercooperação; o trinômio sentidos somáticos–atributos conscienciais–autopara-

percepções. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

inquirição-consideração-discussão-solução. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidi-

mensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo informação 

/ sonegação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo 

megaproblema / miniproblema; o antagonismo megaproblema / parapsiquismo despercebido. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à caminhada evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia;  

a parapsicofilia; a energofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Megaproblematicologia; a Autopesquisologia; a Neoverponolo-

gia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Para-

percepciologia; a Autocogniciologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin parapsiquista veterana. 

 

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 parapsychicus; o Homo sapiens parapsychologicus;  

o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens luci-

dus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens completista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaproblema próximo = a identificação das paranuanças das complexi-

dades da personalidade consecutiva; megaproblema distante = a identificação das paranuanças 

das complexidades da Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia. 

 

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 megaproblema, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  problema-solução:  Autexperimentologia;  Neutro. 

03.  Conscin-problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

04.  Descrição  do  problema:  Problematicologia;  Neutro. 

05.  Fulguração  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

07.  Megaprioridade:  Megapriorologia;  Homeostático. 

08.  Multidimensiologia:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Realce  extrafísico:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Semiparapercepção:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

O  MEGAPROBLEMA  COSMOÉTICO  E  EVOLUTIVO  GERA  

AMPLO  MEGAINTERESSE  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚ-
CIDA  EM  FUNÇÃO  DAS  COMPLEXIDADES  DAS  NEOVER-
PONS  ASSENTADAS  EM  FENÔMENOS  PARAPSÍQUICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encarou a solução de algum megaproblema 

cosmoético evolutivo? De qual natureza parapsíquica? 
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M E G A Q U A L I F I C A Ç Ã O    C O N S C I E N C I A L  
( 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 megaqualificação consciencial é a condição evolutiva, máxima, pina-

cular, da consciência lúcida, explicitada pela qualidade maior, adjetivada, da automanifestação es-

pecífica, sob os critérios da análise conscienciometrológica teática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. O vocábulo qualificar vem do idioma Latim Medieval, qualificare, de qualis, “qual; de que 

sorte; de que natureza”. Surgiu no Século XV. A palavra qualificação apareceu no Século XVII. 

O termo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa co-

mum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso  ntimo”, e este do verbo conscire, “ter 

conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Megadjetivação consciencial. 2.  Megavaliação consciencial por 

adjetivos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo qualifica-

ção: autoqualificação; desqualificação; desqualificada; desqualificado; desqualificador; desqua-

lificadora; desqualificante; desqualificar; desqualificativo; desqualificável; inqualificável; mega-

qualificação; pré-qualificação; pré-qualificar; qualificabilidade; qualificada; qualificado; quali-

ficador; qualificadora; qualificamento; qualificante; qualificar; qualificativo; qualificatório; 

qualificável; requalificação; requalificar. 

Neologia. As 4 expressões compostas megaqualificação consciencial, megaqualificação 

consciencial mínima, megaqualificação consciencial mediana e megaqualificação consciencial 

máxima são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Avaliação consciencial pelo conscienciograma. 2.  Avaliação cons-

ciencial pela Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Estrangeirismologia: a qualificação dos hobbies pessoais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva; a qualificação cosmo-

consciencial da autopensenização; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; 

a parapensenidade; a qualificação da autopensenidade ininterrupta; a qualificação do recheio pen-

sênico do universo intraconsciencial. 

 

Fatologia: a megaqualificação consciencial; a megadjetivação da consciência; a avalia-

ção conscienciometrológica por meio de adjetivos; a qualificação ininterrupta das manifestações 

pessoais; a qualificação do produto dos esforços da consciência; a qualificação das aspirações 

evolutivas pessoais; a qualificação dos padrões de realidade; a qualificação dos valores pessoais; 

a priorização da qualificação sobre a quantificação; a autoqualificação da conscin em melhor pa-

tamar; a qualificação do círculo evolutivo pessoal; a autoqualificação dos recursos conscienciais; 

a autoqualificação dos atributos conscienciais; a requalificação dos interesses pessoais indispen-

sáveis; a qualificação dos achados pesquisísticos. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14928 

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

gética e parapsíquica pessoal; a avaliação conscienciometrológica pela FEP; a qualificação da te-

nepes; a qualificação extrafísica da autoparaprocedência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo automotivação-qualificação-produção. 

Principiologia: o princípio da qualificação da quantidade das manifestações conscien-

ciais. 

Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do conscienciograma. 

Tecnologia: as técnicas pessoais de qualificação da vida intrapsíquica. 

Voluntariologia: a qualificação do voluntariado conscienciológico pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras. 

Efeitologia: os efeitos da Higiene Mental na qualificação da holomemória. 

Ciclologia: a qualificação do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo de reeduca-

ção e qualificação interassistencial; o ciclo megafocal aquisição-vigilância-consolidação-qualifi-

cação. 

Enumerologia: a autoqualificação da intencionalidade; a autoqualificação da cognos-

cência; a autoqualificação etológica; a autoqualificação cosmoética; a autoqualificação da pro-

fissão; a autoqualificação das preferências; a autoqualificação existencial. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-autoqualificação. 

Interaciologia: a interação autorganização dos meios–qualificação dos fins. 

Crescendologia: o crescendo no binômio autocognição–autoqualificação no percurso 

seriexológico. 

Trinomiologia: a qualificação do emprego do trinômio coronochacra-frontochacra-la-

ringochacra. 

Polinomiologia: o polinômio talento-cognição-perícia-qualificação. 

Antagonismologia: o antagonismo quantificação da qualidade / qualificação da quanti-

dade. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação da tares. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a traforoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a potencio-

teca; a epicentroteca; a criativoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Heteropesquiso-

logia; a Proexologia; a Intraconscienciologia; a Temperamentologia; a Evoluciologia; a Intencio-

nologia; a Holomaturologia; a Teaticologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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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 qualitativus; o Homo sapiens intentionalis; o Homo sa-

piens intentiophilicus; o Homo sapiens intentionologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Ho-

mo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaqualificação consciencial mínima = a condição evolutiva explicita-

da por meio dos adjetivos específicos das manifestações pessoais; megaqualificação consciencial 

mediana = a condição evolutiva explicitada por meio da heteravaliação conscienciométrica grupal 

(a técnica da conscin-cobaia promovida pela IC CONSCIUS); megaqualificação consciencial 

máxima = a condição evolutiva explicitada por meio do saldo expressivo da FEP (Evoluciólogo). 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 35 

categorias de adjetivos (palavras sesquipedais), ou qualidades capazes de demonstrar, teaticamen-

te, megaqualificações conscienciais diversificadas, algumas com similaridades ou aproximações 

simples, quando relativas às manifestações específicas da consciência: 

01.  Autodespertológico. 

02.  Consciencioterapeuticológico. 

03.  Cosmoconscienciológico. 

04.  Cosmoeticológico. 

05.  Cosmovisiológico. 

06.  Epiconscienciológico. 

07.  Hiperpercucienciológico. 

08.  Holobiografológico. 

09.  Holodimensionológico. 

10.  Holofilosofiológico. 

11.  Holomaturológico. 

12.  Holomnemológico. 

13.  Holossomatológico. 

14.  Intermissiológico. 

15.  Macroassistenciológico. 

16.  Megadiscernimentológico. 

17.  Megaeuforológico. 

18.  Megagesconológico. 

19.  Megapensenológico. 

20.  Megatraforológico. 

21.  Megaverponológico. 

22.  Pancogniciológico. 

23.  Paracerebrológico. 

24.  Paradireitológico. 

25.  Parafenomenológico. 

26.  Parageneticológico. 
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27.  Parapercepciológico. 

28.  Parapolimaticológico. 

29.  Paraprocedenciológico. 

30.  Paraprofilaticológico. 

31.  Parassociológico. 

32.  Pluriexistenciológico. 

33.  Policarmológico. 

34.  Projeciológico. 

35.  Semiconsciexológico. 

 

Ato. Qualquer ato consciencial positivo capaz de ser qualificado, de fato, com algum 

desses adjetivos demonstra a qualificação evolutiva avançada da consciência. 

 

Taxologia. No âmbito da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

4 categorias de avaliações conscienciometrológicas fundamentais: 

1.  Autavaliação pelo conscienciograma. 

2.  Heteravaliação pelo conscienciograma. 

3.  Autavaliação pela Ficha Evolutiva Pessoal. 

4.  Megavaliação por adjetivos sesquipedais (megaqualificação). 

 

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 megaqualificação consciencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autocognição  gratificante:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

11.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

13.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  MEGAQUALIFICAÇÃO  CONSCIENCIAL,   
POR  MEIO  DO  EMPREGO  DOS  QUALIFICATIVOS  CORRES- 
PONDENTES  ÀS  MANIFESTAÇÕES  PESSOAIS,  PODE  SER  
O  PRIMEIRO  PASSO  PARA  A  AUTAVALIAÇÃO  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se avaliou por meio dos adjetivos relativos às 

próprias manifestações? Quais foram os resultados? 
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M E G A R R E C E X O L O G I A  
( 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 Megarrecexologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos espe-

cíficos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter das recicla-

gens intraconscienciais e existenciais, máximas, no caminho da evolução e da expansão da luci-

dez das consciências intra e extrafísicas no Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, 

megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O prefixo re vem do idioma 

Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço, intensificação”. O termo ciclo 

procede do mesmo idioma Latim, cyclus, “per odo de anos”, e este do idioma  rego, kyklos, “c r-

culo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O segundo elemento de composição logia provém do 

idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Maxirrecexologia. 2.  Recexologia Máxima. 

Neologia. O vocábulo Megarrecexologia e as duas expressões compostas Megarrecexo-

logia Primária e Megarrecexologia Culminante são neologismos técnicos da Autodiscernimento-

logia. 

Antonimologia: 1.  Minirrecexologia. 2.  Recexologia Mínima. 

Estrangeirismologia: o Recexarium; o upgrade intraconsciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Evoluciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem intraconsciencial; os retropen-

senes; a retropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a reciclagem pontual na au-

topensenidade; o inventário da patopensenidade pessoal; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paradidactopensenes; a paradidac-

topensenidade; o holopensene pró-parapensenidade homeostática; a paravivência da autopenseni-

zação livre de intrusões nas dimensões ou comunexes evoluídas; a inserção na autopensenização 

do trinômio autodiscernimento evolutivo–interassistencialidade cosmoética–paraperceptibilidade 

lúcida. 

 

Fatologia: as ideias inatas; os constructos congênitos; as neoideias ingênitas; as proto-

cognições ínsitas; as intuições; as inspirações; as concepções inerentes; as retroconcepções; as pa-

leovivências; o atavismo recente sadio; o afloramento das neoverpons; a pesquisa dos bastidores 

da intrafisicalidade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as metas da Consciex Livre; a recin intermissiva; as autorretro-

cognições intermissivas; a parapreceptoria extrafísica; os recursos da paraprendizagem; a parapsi-

coteca; a parexperimentação da harmonização interpessoal nas comunexes evoluídas; a paraim-

pactoterapia das parexcursões interplanetárias; a cosmovisão promovida pela visitação às Cen-

trais Extrafísicas; a câmara extrafísica de autorreflexão; os parassolilóquios; a revisão da dinâ-

mica consciencial; o autoburilamento intraconsciencial. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14932 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recin-recéxis. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da inseparabilida-

de grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da recuperação dos cons; a autolocalização sincera dentre os está-

gios da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a imersão em técnicas conscienciológicas conscienciométricas; a técnica 

da recin; a paravivência das paratécnicas cosmovisiológicas e atacadistas; a aquisição de técni-

cas de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o paravoluntariado docente dos Cursos Intermissivos pré-ressomá-

ticos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Inversores 

Existenciais; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito qualificante da autorrecin como importante motivador da reciclo-

genia; o efeito da profundidade e extensão da recin intermissiva na consecução da próxima 

proéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autorrecin. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo recéxis-recin; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio comportamento inato–comportamento aprendido; o exercício 

do binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade. 

Crescendologia: o crescendo neoideias intermissivas–neoideias intrafísicas; o crescen-

do paraconvalescência-pararreciclagem. 

Trinomiologia: o trinômio proexológico CI–fase preparatória–fase executiva; o trinô-

mio erro-engano-omissão; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio trafor-tra-

far-trafal; o trinômio intenções-interesses-objetivos. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas; a polinômio autanamnese-autodiagnóstico-autorresolução-autoprospectiva. 

Antagonismologia: o antagonismo memória vulgar / zum mnemônico; o antagonismo 

presente-futuro / passado. 

Paradoxologia: os paradoxos culturais de origem intermissivista. 

Politicologia: a meritocracia; a parapsicocracia da Cognópolis. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à renovação consciencial; a lei da interas-

sistencialidade evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a co-

municofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a recexoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca;  

a consciencioteca; a cognoteca; a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Megarrecexologia; a Autorrecexolo-

gia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Invexologia;  

a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; 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 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 recyclans; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens 

autoeducatus; o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens neophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Megarrecexologia Primária = a Ciência aplicada aos estudos das recicla-

gens intraconscienciais e existenciais, máximas, no caminho da evolução, pela conscin pré-sere-

nona; Megarrecexologia Culminante = a Ciência aplicada aos estudos das reciclagens intracons-

cienciais e existenciais, máximas, no caminho da evolução, pelo Homo sapiens serenissimus ou 

Serenão. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Autodiscernimentologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 14 categorias de manifestações megarrecexológicas, básicas, em geral: 

01.  Desanimalização: desbestialização; desumanização; Serenologia. 

02.  Desassedialização: despossessão; Despertologia. 

03.  Desbanalização: desfrivolização; desfutilização; Autopriorologia. 

04.  Desbarbarização: desbrutalização; Reeducaciologia. 

05.  Descartelização: desmonopolização; Conviviologia. 

06.  Desdramatização: desinstintualização; Raciocinologia. 

07.  Desfossilização: desretrogradação; Perspectivologia. 

08.  Desmilitarização: desarmamentização; Pacifismologia. 

09.  Desnacionalização: desfeudalização; Universalismologia. 

10.  Desracialização: desetinização; Megafraternologia. 

11.  Desreligialização: descrencialização; Descrenciologia. 

12.  Desterrestrialização: destransmigracialização; Transmigraciologia. 

13.  Desterritorialização: desgeopolitização; Cosmovisiologia. 

14.  Desterrorização: destorturização; 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-
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trais, evidenciando relação estreita com a Megarrecexologia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

08.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Desintermediação:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

15.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

 

AS  PESQUISAS  DA  MEGARRECEXOLOGIA  CONDUZEM 
A  CONSCIN  PRÉ-SERENONA  AOS  EXTREMOS  DAS  POSSI-
BILIDADES  DE  APROFUNDAR  A  AUTOVIVÊNCIA  TEÁTICA  

DA  COSMOETICOLOGIA  E  DA  MEGAFRATERNOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encarou os princípios da Megarrecexologia? 

Você vê possibilidade de renovar a estrutura da própria vida por meio de tais princípios? 
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M E G A R R E S P O N S A B I L I D A D E  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megarresponsabilidade é a obrigação ou o dever de a conscin lúcida, 

intermissivista e responsável, responder pelas próprias ações, inclusive autoproexológicas, por ter 

haurido neoconhecimentos prioritários, ou evolutivos extraordinários, no Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático, sem coagir ou menosprezar as demais conscins não portadoras do CI. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo responsável é adaptação do idioma 

Francês, responsable, “que garante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de res-

pondere, “responder; afirmar; assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Surgiu no Sé-

culo XVIII. A palavra responsabilidade apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Megadever. 02.  Megobrigação. 03.  Priorização evolutiva. 04.  Equi-

líbrio evolutivo. 05.  Pararresponsabilidade. 06.  Paraobrigação. 07.  Encargo evolutivo. 08.  Para-

compromisso. 09.  Megavínculo retributivo. 10.  Autoconsciência parassocial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo responsabi-

lidade: autorresponsabilidade; corresponsabilidade; corresponsável; irresponsabilidade; irres-

ponsabilizar; irresponsável; megarresponsabilidade; pararresponsabilidade; responsabilização; 

responsabilizador; responsabilizadora; responsabilizar; responsável. 

Neologia. O termo megarresponsabilidade e as 3 expressões compostas megarresponsa-

bilidade inversiva, megarresponsabilidade tenepessista e megarresponsabilidade epicêntrica são 

neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 01.  Irresponsabilidade. 02.  Desídia. 03.  Omissão evolutiva.  

04.  Omissão cognitiva deficitária. 05.  Omissão conviviológica deficitária. 06.  Despriorização 

evolutiva. 07.  Desequilíbrio evolutivo. 08.  Delinquência evolutiva. 09.  Paralienação. 10.  Abu-

sividade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autolucidez retrocognitiva responsável. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há megar-

responsabilidades extremas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a megarresponsabilidade; as autorresponsabilidades intransferíveis; os limites 

cosmoéticos da conscin intermissivista; o limite da irreverência sem sardonismo; o limite do ex-

trapolacionismo sem estupro evolutivo; o limite da omissão superavitária (omissuper); a autocríti-

ca; a noção mais ampla das autorresponsabilidades; a recepção feliz, sem masoquismo, das hete-

rocríticas evolutivas; a torre de marfim; o nariz empinado; a crista do orgulho; o desviacionismo; 

o tresmalhamento; o ectopismo; o desnorteamento; a desfocagem consciencial; as omissões de-

ficitárias; as posturas pessoais decisivas; a evitação da transferência da responsabilidade para ou-

trem; a consecução das prioridades evolutivas. 

 

Parafatologia: os autocomprometimentos pré-ressomáticos; a autovivência do estado vi-

bracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as autorretrocognições. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas na Proexologia. 

Tecnologia: a técnica do voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito da validação pessoal verbaciológica. 

Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Binomiologia: o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio autorreflexão-auto-

convicção; o binômio paradireito-paradever. 

Interaciologia: a interação afirmação-evidência. 

Trinomiologia: o trinômio aspiração evolutiva–autodiscernimento–interassistenciali-

dade; o trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio direito-dever-re-

núncia. 

Polinomiologia: o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconhecimento-ignorância. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: a hipegiofobia. 

Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a criticoteca; a prioroteca; a verbacioteca; 

a despertoteca; a diplomacioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Proexologia; a Autopriorologia; a Autocoe-

renciologia; a Autevoluciologia; a Paraprocedenciologia; a Prospectivologia; a Grupocarmologia; 

a Autocriticologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a personalidade narcisista; 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 responsabilis; o Homo sapiens compromissus; o Homo 

sapiens obligatus; o Homo sapiens responsus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megarresponsabilidade inversiva = a da conscin inversora existencial; 

megarresponsabilidade tenepessista = a da conscin praticante da tenepes; megarresponsabilidade 

epicêntrica = a da conscin epicentro consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da Paradireitologia. 

 

Paradireitologia. A conscin lúcida, intermissivista, mesmo se sentindo mais confortável 

na condição de membro da Humanidade, dentro da Socin, ainda patológica, não é portadora de di-

reitos especiais negados ao homem comum, por exemplo, submetido à robéxis, pessoa até mesmo 

sem acesso, na própria imaginação popular, às lições evolutivas, cosmoéticas, da megafraternida-

de hauridas no Curso Intermissivo pré-ressomático. 

Autorrecexologia. A conscin lúcida, racionalmente, há de se sentir, isto sim, com maio-

res responsabilidades existenciais ou intrassomáticas – as megarresponsabilidades –, tendo em 

vista as autorreciclagens e os empreendimentos proexológicos em desenvolvimento. 

Megaescola. Somente o CI não dá asas de anjo nem auréola de sábio ao indivíduo na 

Megaescola Evolutiva desta dimensão. Viemos para cá a fim de exemplificar de igual para igual, 

a inteligência evolutiva (IE), sem nenhum privilégio, superioridade, altivez, hegemonia, petulân-

cia, presunção, prepotência, autocracia, totalitarismo ou manipulacionismo. Não somos consciên-

cias ungidas nem pertencemos às ideologias pré-maternais, jurássicas, de povo escolhido. 

Intercompreensiologia. A Super-Humanidade dos evoluciólogos e Serenões ainda não 

existe na Terra, nesta dimensão. A Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

(CCCI) e a Cognópolis são áreas de trabalhos exemplificativos sem misticismos nem arrogâncias. 

As Instituições Conscienciocêntricas (ICs) e as Empresas Conscienciocêntricas (ECs) são desa-

fios evolutivos maxiproexológicos nos quais carecemos de todos para alcançarmos sucesso no ru-

mo do Estado Mundial. 

 

Caracterologia. Pela ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, o confronto de 100 reações pessoais entre a conscin vulgar, ou antiga, e a conscin in-

termissivista, supostamente reciclante evolutiva, renovada, onde essa pode demonstrar quem é pa-

ra aquela, por meio da vivência das verbações e dos exemplos cosmoéticos: 

 

 

Tabela  –  Confrontos  Conscin  Vulgar  /  Conscin  Intermissivista 

 

N
os

 Conscin  Vulgar  Antiga Conscin  Intermissivista  Reciclante 

01.  Abandono Acolhimento 

02.  Acobertamento Transparência 

03.  Afetação Fraternidade 

04.  Altanaria Altruísmo 

05.  Altivez Acessibilidade 

06.  Antidiscernimento Autodiscernimento 

07.  Arbitrariedade Sensatez 

08.  Arrogância Discrição 
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N
os

 Conscin  Vulgar  Antiga Conscin  Intermissivista  Reciclante 

09.  Aspereza Cordialidade 

10.  Autocorrupção Cosmoética 

11.  Autocracia Bondade 

12.  Autodescomprometimento Autocompromisso 

13.  Autoritarismo Despojamento 

14.  Belicismo Pacifismo 

15.  Bifrontismo Franqueza 

16.  Contradição Lisura 

17.  Demagogia Explicitação 

18.  Desacato Retratação 

19.  Desamor Simpatia 

20.  Desatenção Atenção 

21.  Descaso Compaixão 

22.  Descortesia Cortesia 

23.  Desdém Respeito 

24.  Deseducação Educação 

25.  Desídia Autodisposição 

26.  Desleixo Autocontrole 

27.  Desonestidade Dignidade 

28.  Despotismo Humanidade 

29.  Dissimulação Sinceridade 

30.  Egocentrismo Large 

31.  Empáfia Comedimento 

32.  Enfatuação Temperança 

33.  Engano Lealdade 

34.  Envaidecimento Bonomia 

35.  Escárnio Consideração 

36.  Esnobismo Naturalidade 

37.  Exibicionismo Amabilidade 

38.  Farronca Afabilidade 

39.  Fechadismo Abertismo 

40.  Frieza Cordura 

41.  Grosseirismo Polidez 

42.  Hipocrisia Autocrítica 
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N
os

 Conscin  Vulgar  Antiga Conscin  Intermissivista  Reciclante 

43.  Ignorantismo Sabedoria  

44.  Imaturidade Maturidade 

45.  Imodéstia Modéstia 

46.  Impiedade Comiseração 

47.  Implicação Generosidade 

48.  Imponência Acessibilidade 

49.  Imposição Liberalidade 

50.  Improbidade Integridade 

51.  Inclemência Gratidão 

52.  Incoerência Coerência 

53.  Incompreensão Compreensibilidade 

54.  Inculcação Informação 

55.  Incúria Engajamento 

56.  Indelicadeza Delicadeza 

57.  Indiferença Abnegação 

58.  Indisciplina Autorganização 

59.  Iniquidade Equanimidade 

60.  Insensibilidade Sensibilidade 

61.  Intolerância Intercompreensão 

62.  Intransigência Flexibilidade 

63.  Inurbanidade Urbanidade 

64.  Ironia Ponderação 

65.  Irreflexão Reflexão 

66.  Irresponsabilidade Responsabilidade 

67.  Jactância Conciliação 

68.  Leviandade Juízo 

69.  Malevolência Benevolência 

70.  Mandonismo Condescendência 

71.  Manipulacionismo Intercooperação 

72.  Menosprezo Apreço 

73.  Mesquinhez Hospitalidade 

74.  Mordacidade Bom humor 

75.  Orgulho Simplicidade 

76.  Ostentação Magnanimidade 
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N
os

 Conscin  Vulgar  Antiga Conscin  Intermissivista  Reciclante 

77.  Pedantismo Prestimosidade 

78.  Pernosticidade Retidão 

79.  Petulância Amenidade 

80.  Pose Civilidade 

81.  Prepotência Suavidade 

82.  Presunção Filantropia 

83.  Pretensão Despretensão 

84.  Prosápia Brandura 

85.  Ranhetice Deferência 

86.  Requinte Desprendimento 

87.  Ressentimento Perdão 

88.  Rispidez Sociabilidade 

89.  Sarcasmo Carinho 

90.  Sobrançaria Afetividade 

91.  Sofisma Honestidade 

92.  Sordidez Desapego 

93.  Subcerebrologia Paracerebrologia 

94.  Superioridade Igualdade 

95.  Tirania Liberdade 

96.  Totalitarismo Democracia 

97.  Triunfalismo Lhaneza 

98.  Vaidade Singeleza 

99.  Vanglória Verbaciologia 

100.  Zombaria Assistencialidade 

 

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 megarresponsabilidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

02.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

03.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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09.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCONSCIÊNCIA  QUANTO  À  MEGARRESPONSABI-
LIDADE  É  A  REAÇÃO  SADIA  DO  PROEXISTA,  HOMEM 

OU  MULHER,  PERANTE  OS  DEVERES  NATURAIS  PARA 
A  CONSECUÇÃO  E  COMPLETUDE  DA  AUTOPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista se sente inteira-

mente à vontade na vivência das próprias megarresponsabilidades? A conscin vulgar, antiga, den-

tro de você, desapareceu há quanto tempo? 
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M E G A R R E T R O C E S S O  
( A U T O R R E T R O C E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megarretrocesso é o ato, atitude, postura ou posicionamento de natureza 

anticosmoeticamente fossilizada e ultrapassada por parte da conscin incauta dominada pela auto-

mimese inconveniente, antievolutiva e dispensável. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo retrocesso procede do idioma La-

tim, retrocessus, “movimento para trás; recuo”, de retrocessum, e este de retrocedere, “retroce-

der; retrogradar; voltar pelo mesmo caminho”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Megarretrogradação. 2.  Megafossilização. 3.  Autorregressismo.  

4.  Ultrapassadismo. 5.  Autodesaceleração. 6.  Autorretrocesso. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo retrocesso: 

megarretrocesso; retrocededor; retrocededora; retrocedência; retrocedente; retroceder; retroce-

dimento; retrocessão; retrocessionária; retrocessionário; retrocessiva; retrocessivo; retrocessor; 

retrocessora. 

Neologia. O vocábulo megarretrocesso e as 3 expressões compostas megarretrocesso in-

dividual, megarretrocesso grupal e megarretrocesso coletivo são neologismos técnicos da Autor-

retrocessologia. 

Antonimologia: 1.  Megarrenovação. 2.  Megarreciclagem. 3.  Megassuperação. 4.  Au-

torrenovação. 

Estrangeirismologia: o hollow profile; o aberratio delicti. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolutividade pessoal deficitária. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Retrocessologia; os retropensenes; a retropen-

senidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os es-

quizopensenes; a esquizopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os morbopense-

nes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o megarretrocesso; o megarretrocesso individual arrastando o grupo para  

o erro contumaz; o megarretrocesso do líder político, religioso ou ideológico conduzindo os lide-

rados para a Patologia; a demência moral; a politicaria; os tolicionários; a necessidade do rema-

peamento existencial; a reeducação pessoal; a autauditoria teática oportuna. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico retrocesso de 1–retrocesso de 1.000. 

Principiologia: a falta do princípio da descrença. 

Codigologia: a ignorância do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código patológico 

de impunidade; os códigos grupais de vitimização coletiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas. 

Efeitologia: os efeitos conscienciais das interprisões grupocármicas; os efeitos indelé-

veis das mutilações; as estimagmatizações com efeitos irreversíveis. 

Ciclologia: o ciclo megalomaníaco roubo de alfinetes–roubo de milhões de dólares;  

o  ciclo da interprisão grupocármica. 

Binomiologia: o binômio passado-presente–presente-futuro. 

Interaciologia: a interação nosológica Psicopatologia-Neuropatologia-Parapatologia. 

Crescendologia: o crescendo baratrosférico consener–satélite de assediador–megasse-

diador. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções. 

Antagonismologia: o antagonismo acerto / erro. 

Paradoxologia: o paradoxo da pessoa moderninha cometendo atos anacrônicos. 

Politicologia: a asnocracia; a barbarocracia; a despotocracia; a cerberocracia; a oligo-

cracia; a genuflexocracia; a teocracia. 

Legislogia: as leis do menor e do maior prejuízo; a defesa das leis contra a mutilação 

genital feminina (MGF); as leis teológicas irracionais. 

Filiologia: a nostalgia da Baratrosfera. 

Sindromologia: a síndrome da Anticosmoética Generalizada. 

Holotecologia: a patologicoteca; a cinismoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a bizarro-

teca; a regressoteca; a dogmaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorretrocessologia; a Autassediologia; a Parapatologia; a Psi-

copatologia; a Nosologia; a Teratologia; a Instintologia; a Passadologia; a Acriticologia; a Auto-

desviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a massa humana impensante. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o antepassado de si mesmo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a antepassada de si mesma. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retroactor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo 

sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens barathrosphericus; 

o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens toxicomaniacus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megarretrocesso individual = a autoflagelação; megarretrocesso grupal 

= a competitividade; megarretrocesso coletivo = o belicismo. 

 

Culturologia: os megaidiotismos culturais; a cultura inútil; as leis culturais malévolas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autorretrocessologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

120 atos, atitudes, posturas ou posicionamentos de tipos de megarretrocessos óbvios, de natureza 

doutrinista, contra a evolução dinâmica da consciência: 

01.  Absolutismo. 

02.  Alcoolismo. 

03.  Anacronismo. 

04.  Anarquismo. 

05.  Animalismo: o bestialismo. 
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06.  Ansiosismo: o impulsivismo. 

07.  Antiecologismo. 

08.  Antilogismo. 

09.  Antiprofissionalismo. 

10.  Antitraforismo. 

11.  Aulicismo. 

12.  Autovegetalismo. 

13.  Autovitimismo. 

14.  Baratrosferismo. 

15.  Barbarismo. 

16.  Beatismo: o vaticanismo. 

17.  Belicismo: o antipacifismo. 

18.  Biblicismo. 

19.  Biblioclastismo. 

20.  Bibliotismo. 

21.  Bifrontismo. 

22.  Botocudismo. 

23.  Burocratismo. 

24.  Caciquismo. 

25.  Camicasismo: o suicidismo lento. 

26.  Canalhismo. 

27.  Carolismo. 

28.  Cartelismo. 

29.  Caucasiocentrismo. 

30.  Caudilhismo. 

31.  Charlatanismo. 

32.  Chauvinismo. 

33.  Coronelismo. 

34.  Corrupcionismo. 

35.  Cretinismo. 

36.  Criacionismo. 

37.  Delirantismo. 

38.  Despotocracismo. 

39.  Dinheirismo: o capitalismo selvagem. 

40.  Dogmatismo: o falaciosismo. 

41.  Egocentrismo. 

42.  Elitismo: o aristocracismo. 

43.  Eremitismo: o cenobitismo; o anacoretismo; a erimitania. 

44.  Escravagismo. 

45.  Estapafurdismo: o absurdismo. 

46.  Eunuquismo: o castratismo (castracismo). 

47.  Facciosismo. 

48.  Fanatismo. 

49.  Farisaísmo. 

50.  Femismo. 

51.  Fetichismo. 

52.  Feudalismo: o oligarquismo. 

53.  Fisicalismo: o reducionismo. 

54.  Franquismo: o falangismo. 

55.  Hackerismo. 

56.  Hilotismo. 

57.  Histerismo. 

58.  Idolatrismo: o bovinolatrismo. 
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59.  Imperialismo. 

60.  Interesseirismo: o negocismo. 

61.  Intolerantismo. 

62.  Intrusismo: o heterassedialismo. 

63.  Irracionalismo. 

64.  Irreflexonismo. 

65.  Jacobinismo. 

66.  Jesuitismo. 

67.  Lixismo. 

68.  Ludopatismo. 

69.  Machismo. 

70.  Marxismo. 

71.  Materialismo. 

72.  Megassujismundismo: a imundície intraconsciencial. 

73.  Melancolismo. 

74.  Mitologismo. 

75.  Monoculturalismo. 

76.  Monoideísmo. 

77.  Monopolismo. 

78.  Murismo. 

79.  Narcisismo. 

80.  Nazifascismo: o neonazismo; o neofascismo. 

81.  Neofobismo. 

82.  Nepotismo. 

83.  Obscurantismo. 

84.  Ociosismo: o boavidismo. 

85.  Ordinarismo. 

86.  Paroquialismo. 

87.  Pedantismo. 

88.  Pieguismo. 

89.  Protocerebelismo. 

90.  Psicopatismo. 

91.  Puritanismo. 

92.  Racismo. 

93.  Radicalismo: o extremismo. 

94.  Ressentismo. 

95.  Retranquismo. 

96.  Retropensenismo. 

97.  Sacerdotalismo: o teocratismo. 

98.  Sadomasoquismo: o sadismo; o masoquismo. 

99.  Salazarismo. 

100.  Salvacionismo. 

101.  Sardonismo. 

102.  Sectarismo. 

103.  Sedentarismo. 

104.  Segregacionismo. 

105.  Separatismo: o antiuniversalismo. 

106.  Sinecurismo. 

107.  Stalinismo. 

108.  Subcerebralismo. 

109.  Supersticiosismo. 

110.  Tabagismo: o nicotinismo. 

111.  Teoterrorismo. 
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112.  Tiranismo: o ditatorialismo. 

113.  Totalitarismo. 

114.  Ultraconservantismo. 

115.  Vampirismo. 

116.  Vandalismo. 

117.  Verbosismo. 

118.  Videotismo. 

119.  Xenofobismo. 

120.  Zotismo. 

 

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 megarretrocesso, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

09.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

11.  Trafalismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  MEGARRETROCESSO  DEFINE,  DE  MODO  INDISCUTÍ-
VEL,  O  BAIXO  NÍVEL  DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE 

DA  CONSCIN  VULGAR  EM  QUAISQUER  ANÁLISES  RACIO- 
NAIS  DE  CONTINGENCIAMENTOS  INTRA  E  EXTRAFÍSICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda comete algum ato inserível no universo 

dos megarretrocessos? Por qual razão? 
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M E G A R R E V E L A Ç Ã O    R A C I O N A L  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megarrevelação racional é a captação por parte da conscin lúcida, ho-

mem ou mulher, da verdade relativa de ponta (verpon), avançada e lógica, capaz de transcender 

os conhecimentos intrafísicos e parapsíquicos existentes em todas as linhas do conhecimento hu-

mano, até o momento evolutivo, dentro do universo dos fenômenos e parafenômenos ou dos fatos 

e parafatos multidimensionais do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria, mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo revelação vem do idioma Latim, 

revelatio, “ação de descobrir, de desvendar; revelação”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo ra-

cional procede também do idioma Latim, rationalis, “contável; calculável; racional; dotado de ra-

zão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; projeto; método; raciocí-

nio; doutrina; razão determinante”. Apareceu no mesmo Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Achado conscienciológico. 2.  Megacaptação parapsíquica. 3.  Divul-

gação de achado parapsíquico. 4.  Informação de descoberta interdimensional. 5.  Evidência mul-

tidimensional. 6.  Extrapolacionismo parapsíquico máximo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo revelação: 

revelada; revelado; revelador; reveladora; revelar; revelável. 

Neologia. As 3 expressões compostas megarrevelação racional, megarrevelação racio-

nal primária e megarrevelação racional superior são neologismos técnicos da Parapercepcio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Achado eletronótico. 2.  Descoberta física. 3.  Evidência intrafísica. 

4.  Revelação mística. 5.  Dogma religioso. 

Estrangeirismologia: o enriquecimento do know-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paradesco-

bertas: descobrimentos parapsíquicos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; a autorreceptividade aos neo-

pensenes; os pensenes da multidimensionalidade; os superpensenes; a lateropensenidade; a cos-

mopensenidade. 

 

Fatologia: a revelação como esclarecimento racional lógico; a afinidade cognitiva; o te-

ma inédito; a dissecção da neorrealidade; as neoperspectivas; a tares; a cosmovisão expandida; as 

neossistematizações; a evolução no contrafluxo social; a pressão pacífica nos bolsões conservan-

tistas; o caminho da reciclagem intrafísica ampla. 

 

Parafatologia: a megarrevelação racional; a megarrevelação pessoal; a megarrevelação 

grupal; a megarrevelação ideológica; a pesquisa parapsíquica sem misticismos; as verpons em ba-

ses multidimensionais; o caminho da reurbanização extrafísica (reurbex); a Central Extrafísica da 

Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a vivência do princípio da descrença. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Serenarium; o laboratório cons-

cienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses. 

Enumerologia: a irrupção da ideia nova; o impacto da verpon; a provocação parapsíqui-

ca; a agitação cognitiva; a superação cognitiva; a reformatação de opiniões; a ultrapassagem holo-

filosófica. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-achado-debate; o trinômio embasamento-manuten-

ção-desenvolvimento. 

Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a gnosiofilia. 

Mitologia: a Antiteomitologia; a queda dos mitos milenares. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a cognoteca; a heuristicoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Autopesquisologia;  

a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Neotecnologia; a Impactotera-

pia; a Verponologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana consciente; a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser 

desperto; a semiconsciex; a equipe intrafísica (equipin); a equipe extrafísica (equipex) ; a conscin 

enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o pesquisador; o prospector de neover-

pons; o sistemata; o voluntário; o tertuliano; o verbetólogo; o conscienciólogo; o acoplamentista; 

o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o maxidissidente ideológico; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o macrossômata; o duplólogo; o proexólogo; o reeducador; o projetor consciente; o te-

nepessista; o epicon lúcido; o ofiexista; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a pesquisadora; a prospectora de neo-

verpons; a sistemata; a voluntária; a tertuliana; a verbetóloga; a consciencióloga; a acoplamentis-

ta; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a maxidissidente ideológica; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a duplóloga; a proexóloga; a reeducadora; a projetora cons-

ciente; a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megarrevelação racional primária = a vivência da técnica da inversão 

existencial (invéxis); megarrevelação racional superior = a vivência da paratécnica da colheita 

intermissiva futura. 

 

Catalisologia. Nas abordagens da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 33 agentes catalíticos dos achados de verpons, em geral, dentro das áreas de pesquisas da 

Conscienciologia: 

01.  Autocogniciologia: o autoconscienciograma. 

02.  Autocriticologia: a Autoconscienciometrologia. 

03.  Autodiscernimentologia: a hiperacuidade. 
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04.  Autopensenologia: os ortopensenes; o materpensene pessoal cosmoético. 

05.  Autopesquisologia: a autorreflexão. 

06.  Ciprienologia: o ciclo de primaveras energéticas (primeneres). 

07.  Coerenciologia: a coesão entre princípios e valores pessoais. 

08.  Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

09.  Cosmovisiologia: a busca do estado da cosmoconsciência. 

10.  Criteriologia: a bússola consciencial cosmoética. 

11.  Descrenciologia: o cético otimista cosmoético (COC). 

12.  Despertologia: o ser desassediado permanente total (desperto). 

13.  Duplologia: a dupla evolutiva. 

14.  Energossomatologia: o estado vibracional (EV) profilático. 

15.  Evoluciologia: a inteligência evolutiva (IE). 

16.  Extrapolaciologia: no parapsiquismo. 

17.  Geopoliticologia: a Cognópolis. 

18.  Heuristicologia: a serendipitia; a descoberta. 

19.  Holopensenologia: pessoal. 

20.  Interassistenciologia: a tares; a tenepes; a ofiex. 

21.  Macrossomatologia: em função da maxiproéxis. 

22.  Maxiproexologia: o completismo existencial da tares; a maximoréxis. 

23.  Multidimensiologia: o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

24.  Paradireitologia: o respeito teático aos princípios conscienciais. 

25.  Parapercepciologia: a sinalética energética e parapsíquica; as autorretrocognições. 

26.  Paraprocedenciologia: de comunex extrabaratrosférica. 

27.  Priorologia: a cláusula pétrea da autoproéxis. 

28.  Projeciologia: as projeções de consciência contínua; o Projectarium. 

29.  Raciocinologia: a razão; a lógica; a retilinearidade autopensênica. 

30.  Refutaciologia: o debate mentalsomático produtivo. 

31.  Teaticologia: os 99% das autovivências. 

32.  Tenepessologia: a ofiex pessoal atuante. 

33.  Verbaciologia: a verbação coerente. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parafenomenologia. eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21 

ocorrências transcendentes, ou transverpons, racionalmente incluíveis na listagem básica das pa-

rarrevelações racionais do corpus dos conhecimentos da proposição científica, ou paracientífica, 

da Conscienciologia, sendo alguns destes conceitos originais, inéditos, inauditos ou ainda não di-

vulgados e, consequentemente, não debatidos em profundidade, nos registros da História Huma-

na, em qualquer área de cognição, significando desafio para as autoinvestigações dos pesquisado-

res e pesquisadoras interessados: 

01.  Autorrevezamento  multiexistencial  (Ciclo  multiexistencial  pessoal,  CMP). 

02.  Bonde  extrafísico. 

03.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade  (CEF). 

04.  Central  Extrafísica  da  Verdade  (CEV). 

05.  Central  Extrafísica  de  Energia  (CEE). 

06.  Consciex  Livre  (CL). 

07.  Desperticidade  (Despertologia). 

08.  Identidade  extra. 

09.  Inversão  existencial  (invéxis;  Invexologia;  Invexometria). 

10.  Macrossoma  (Macrossomatologia). 

11.  Macrossoma  idiota  (Serenologia). 

12.  Monólogo  psicofônico  (Parafenomenologia). 

13.  Oficina  extrafísica  (ofiex;  autofiex;  Ofiexologia). 

14.  Pangrafia  (Parafenomenologia). 

15.  Paragenética  (Parageneticologia). 
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16.  Paramicrochip. 

17.  Pensene  (Pensenologia). 

18.  Personalidade  consecutiva. 

19.  Pré-Mãe (Pré-Maternologia). 

20.  Reurbex  (reurbanização  extrafísica;  Reurbanizaciologia). 

21.  Tenepes  (Tenepessologia). 

 

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 megarrevelação racional, indicados para a expansão das 

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

1.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

2.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Neopatamar  libertário:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

5.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

6.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

NA  MEGARREVELAÇÃO  RACIONAL  A  VERPON  AVANÇA-
DA  LIBERTA-SE  DO  INSTINTO  CONFINADO  AO  PSICOS-
SOMA,  SUBUMANO,  PARA  O  AMPLO  UNIVERSO  DO  PA- 
RACORPO  DO  AUTODISCERNIMENTO,  O  MENTALSOMA. 

 

Questionologia. Você já obteve alguma verpon avançada nas pesquisas conscienciológi-

cas? Em qual área de conhecimento? 
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M E G A R R E V E R I F I C A C I O L O G I A  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Megarreverificaciologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimen-

tos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da 

reverificação racional permanente, como hábito profissional, de todos os detalhes dos procedi-

mentos pesquisísticos por parte da conscin lúcida pesquisadora. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, 

megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Sur-

giu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O prefixo re provém do idioma 

Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo 

verificar deriva do idioma Latim, verificare, “estabelecer como verdade; verificar”. Apareceu no 

Século XV. O segundo elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “ i ncia; 

Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da Megarreverificação. 2.  Ciência do megarreverificacio-

nismo. 

Neologia. O vocábulo Megarreverificaciologia e as duas expressões compostas Megar-

reverificaciologia Habitual e Megarreverificaciologia Imposta são neologismos técnicos da Au-

texperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Megaverificaciologia. 2.  Megaverificacionismo. 3.  Megacognicio-

logia. 

Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o upgrade das autocomprovações; 

o check-list conscienciológico; o selfscrutiny; as linkagens técnicas; o double check. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade pesquisística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os interpensenes; a inter-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os la-

teropensenes; a lateropensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os paratecnopensenes; 

a paratecnopensenidade; a pensenosfera pessoal. 

 

Fatologia: a Ciência da Megarreverificação; o emprego habitual das reverificações téc-

nicas em todas as investigações. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo percep-

tibilidade-paraperceptibilidade. 

Principiologia: o princípio da reverificação pesquisística; o princípio da descrença;  

o princípio da relatividade das autoconstatações exigindo as reverificações; o princípio cosmoé-

tico da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado propiciando a auto-

constatação realística do nível evolutivo pessoal do pesquisador ou pesquisadora. 

Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica. 
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Tecnologia: a técnica do megarreverificacionismo; a técnica do detalhismo; a técnica 

da exaustividade; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa  

e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas cosmovi-

siológicas; as técnicas da abordagem inicial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio 

Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da 

Parapedagogiologia. 

Efeitologia: o efeito halo das pesquisas continuadas; o efeito da série contínua de auto-

constatações para a autoconscientização quanto às diversas realidades conscienciais; o efeito 

desconstrutor das autoconstatações monodimensionais da autoconscientização multidimensional 

(AM). 

Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo autoconstatação-heterorrefu-

tação. 

Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmis-

sor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) conscienciote-

rapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio quali-

dade-quantidade. 

Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos; a interação 

dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercep-

ções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho 

proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação 

causa-efeito. 

Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescen-

do indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neo-

cognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-para-

cerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação- 

-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio in-

trafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformática- 

-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão- 

-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção. 

Polinomiologia: o polinômio constatação do fato–investigação do parafato associado– 

–hipótese interpretativa–atestação elucidativa. 

Antagonismologia: o antagonismo suposição / constatação; o antagonismo deixar pas-

sar / dar-se conta; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonis-

mo ação / inação; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo direção certa / contra-

mão. 

Paradoxologia: o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio; o paradoxo do objeto- 

-recepção ser, ao mesmo tempo, objeto-encaminhamento. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cos-

moeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a autovigilância quanto aos excessos da 

lei da generalização da experiência. 

Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;  

a priorofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;  

a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Megarreverificaciologia; a Autexperimentologia; a Autoparaper-

cepciologia; a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriterio-

logia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Cosmoconscienciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin investigadora criteriosa. 

 

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 reverificacionista. 

 

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 reverificacionista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens 

definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens para-

psychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Megarreverificaciologia Habitual = a Ciência da reverificação técnica 

das pesquisas como hábito profissional; Megarreverificaciologia Imposta = a aplicação da reveri-

ficação técnica das pesquisas exigida pelos fatos para a pesquisadora ou pesquisador amador. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimentologia. 

 

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 Megarreverificaciologia, indicados para a expansão das 

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

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Detalhe  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

05.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Recorde  homeostático:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
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12.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Superexatidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Taxologia  das  análises:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DO  MEGARREVERIFICACIONISMO  É  O  ME-
LHOR  PRINCÍPIO  OU  PROCEDIMENTO  IDEAL  PARA  

ORIENTAR  AS  PESQUISAS  DA  PARAPERCEPTIBILIDADE,  
EM  GERAL  COMPLEXAS  DEVIDO  À  TRANSCENDÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reverifica todos os próprios procedimentos de 

pesquisa? Você mantém tal postura como hábito técnico? 
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M E G A S S I N C R O N I C I D A D E  
( ME G A S S I N C R O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megassincronicidade é a ocorrência complexa da interação entre fenô-

menos aparentemente isolados, dentro e / ou fora do microuniverso da consciência intrafísica 

(conscin), segundo a Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria, mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo síncrono deriva do idioma Latim 

Tardio, synchronus, e este do idioma Grego, súgkhronos, “contemporâneo”, composto pelo prefi-

xo sún, “juntamente; ao mesmo tempo; além disso; com; do lado de; em favor de; de acordo com; 

por meio de”, e pelo elemento de composição khrónos, “tempo”. Surgiu no Século XVIII. A pala-

vra sincronicidade apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Sincronicidade complexa. 2.  Megassincronia. 3.  Megassincronismo. 

4.  Megassincronização. 5.  Megainteratividade. 6.  Megainterrelação. 7.  Megassimultaneidade. 

8.  Megatautocronia. 

Neologia. As duas expressões compostas megassincronicidade intraconsciencial e me-

gassincronicidade extraconsciencial são neologismos técnicos da Megassincronologia. 

Antonimologia: 1.  Assincronicidade. 2.  Assincronia. 3.  Assincronismo. 4.  Assincro-

nização. 5.  Dessincronização. 6.  Diacronia. 7.  Causalidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente quanto ao au-

todiscernimento relativo às sincronicidades energéticas e parapsíquicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das megassincronicidades; os fluxopensenes; a flu-

xopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a fenomenalidade complexa; a expressão coincidências significativas propos-

ta pelo psicólogo Carl Gustav Jung (1875–1961); as insuspeitas conexões entre eventos; as sin-

cronicidades. 

 

Parafatologia: a megassincronicidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a sincronicidade multidimensional; a cadeia 

de acontecimentos; as múltiplas correlações; os fatos e parafatos atratores; as simulcognições;  

o momento evolutivo; o aqui e agora; o mérito assistencial de cada conscin; o fluxo das realidades 

do Cosmos; a Cronêmica; a Proxêmica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o  sinergismo entre os fenômenos e os parafenômenos no Cosmos. 

Principiologia: o princípio da sincronicidade interdimensional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da sincronicidade. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo. 

Ciclologia: o ciclo das sincronicidades do sensitivo ectoplasta. 

Binomiologia: o binômio sincronicidade-sinergismo. 
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Interaciologia: a interação sincronicidade-coincidência. 

Crescendologia: o crescendo parassincronicidade mínima–parassincronicidade má-

xima. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio grupali-

dade-planificação-sincronismo; o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinô-

mio eutimia-protimia-primener; o trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o trinômio 

observação-análise-constatação. 

Polinomiologia: o polinômio momento certo–lugar adequado–companhia correta–con-

teúdo apropriado. 

Antagonismologia: o antagonismo megaassincronia / megassincronia. 

Paradoxologia: o paradoxo do registro dos detalhes das ocorrências sincrônicas míni-

mas oferecer a cosmovisão das sincronicidades parapsíquicas máximas; o paradoxo das cone-

xões acausais entre eventos separados no tempo e no espaço. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis da sincronicidade universal; as leis das probabilidades. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a cronoteca; a sincronoteca; a correlacionoteca; a sinergeticoteca; a enci-

cloteca; a parapsicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Megassincronologia; a Cosmologia; a Parapercepciologia; a Pa-

rafenomenologia; a Pararretrocogniciologia; a Parassimulcogniciologia; a Cosmovisiologia; a Co-

nexologia; a Interaciologia; a Vinculologia; a Confluenciologia; a Paradigmologia. 

 

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 synchronicus; o Homo sapiens megasynchronicus; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens communitarius; o Homo 

sapiens cosmovisiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megassincronicidade intraconsciencial = a sincronicidade complexa 

ocorrida no âmbito do microuniverso consciencial; megassincronicidade extraconsciencial 

= a sincronicidade complexa ocorrida no exterior do microuniverso consciencial. 

 

Culturologia: a Multiculturologia do Parapsiquismo. 

Fatos. Pela Holomaturologia, obviamente, os fatos naturais, sejam intrafísicos, extrafísi-

cos ou parapsíquicos, ocorrem independentemente das classificações científicas dos fenômenos,  

e a divisão pedagógica estabelecida convencionalmente, conforme a Fenomenologia, e podem se 

desenvolver entrosados em interação, ou todo único, indivisível, à revelia dos pesquisadores. 

Visão. Na Experimentologia, tais ocorrências ou evidências chamam a atenção para a as-

sociação de ideias e a visão panorâmica, de conjunto, abrangente, racionalmente mantida quando 

desejamos entender a complexidade de cada microuniverso consciencial considerando a consciên-

cia “inteira”, no âmbito do holossoma. 

Casuística. A partir da Holossomatologia, por exemplo, o fenômeno celular da paraci-

catrização, sobrevindo em certos casos de Paracirurgia, com a conscin somática e ostensivamente 

enferma, é bem similar ou correlato ao fenômeno celular da Pararregeneração, reciclagem or-

gânica surgida em certos casos de maximoréxis, com a conscin evolutiva e razoavelmente sadia. 

 

Tabelologia. Do ponto de vista da Parapedagogiologia, pode-se montar o quadro con-

frontativo, na tabela com 10 variáveis em ordem natural, cronológica, de ocorrência, entre ambos 

os fenômenos referidos, a fim de se analisar melhor o assunto dessa correlação e explicitar as 

abordagens em duas áreas de investigação diferentes: 

 

Tabela  –  Confronto  Paracicatrização  /  Pararregeneração 

 

N
os

 Paracicatrização Pararregeneração 

01. Especialidade I: Somatologia Especialidade I: Evoluciologia 

02. Especialidade II: Consciencioterapia Especialidade II: Proexologia 

03. Subcampo: Paracirurgia Subcampo: Maximoréxis 

04. Objeto sob análise: conscin doente Objeto sob análise: conscin sadia 

05. Especialidade III: Parapatologia Especialidade III: Paraprofilaxiologia 

06. Diagnóstico: neoplasia (tumoração) Diagnóstico: envelhecimento 

07. Fenômeno: paracicatrização Fenômeno: pararregeneração 

08. Efeito: remissão somática Efeito: rejuvenescimento somático 

09. Saldo: homeostasia holossomática Saldo: homeostasia holossomática 

10. Especialidade IV: Holossomatologia Especialidade IV: Holossomatologia 

 

Categorias. Em função da Holocarmologia, esta é categoria de sincronicidade (Pararre-

generação) complexa, intraconsciencial, intrassomática e egocármica, diferente da sincronicidade 

(Paracicatrização) multidimensional, extraconsciencial, extrassomática e grupocármica. 

Interdisciplinaridade. Sob a perspectiva da Mentalsomatologia, a maior interdisciplina-

ridade desenvolvida nos 2 fenômenos é a mesclagem ou interação da Biologia Humana com a Pa-

rabiologia (humana e não subumana). 
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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 megassincronicidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

05.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Dia  da  incompletude:  Assincronologia;  Nosográfico. 

07.  Minissincronicidade:  Minissincronologia;  Neutro. 

08.  Parassincronicidade:  Parassincronologia;  Neutro. 

09.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Sincronicidade:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

 

NO  UNIVERSO  DOS  FENÔMENOS  E  PARAFENÔMENOS  

SUTIS  DA  VIDA  INTRA  E  EXTRAFÍSICA  E  PELO  ESTADO  

ATUAL  DAS  PARAPESQUISAS,  A  MEGASSINCRONICIDADE  

AINDA  ESTÁ  LONGE  DE  SER  PLENAMENTE  ENTENDIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum acontecimento incluível no 

contexto da megassincronicidade? De qual natureza ou modalidade? 
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M E G A T A R E F A    F I N A L  
( ME G A G E S C O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megatarefa final é o trabalho ou a consecução proexológica da conscin 

lúcida, homem ou mulher intermissivista, específica para concluir ou encerrar satisfatoriamente 

os empreendimentos cosmoéticos, mentaissomáticos, tarísticos, aos quais esteja empenhada no 

âmbito da reeducação evolutiva geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, 

tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; im-

por a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocá-

bulo final procede do idioma Latim Tardio, finalis, “relativo aos limites; que limita; que circuns-

creve; final”, de finis, “limite; fronteira; confins; raia; marco divisório; país; região; território; al-

vo; meta; mira; ponto; fito; escopo; acabamento; morte; causa final; definição; sumário; resumo; 

sinopse”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Megatarefa pessoal. 2.  Megatarefa derradeira. 3.  Megatarefa proe-

xológica. 4.  Megagescon pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo tarefa: ata-

refada; atarefado; atarefamento; atarefar; força-tarefa; megatarefa; minitarefa; multitarefa; ta-

refar; tarefeira; tarefeiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas megatarefa final, megatarefa final proexista e me-

gatarefa final maxiproexista são neologismos técnicos da Megagesconologia. 

Antonimologia: 1.  Antigescon pessoal. 2.  Patogescon. 3.  Vida sem proéxis. 4.  Exis-

tência robotizada. 

Estrangeirismologia: o Administrarium; a magnum major obra pessoal; a masterpiece 

pessoal; o beat the clock. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições intermissivas da autoproéxis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoproexologia; os proexopensenes; a proexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a megatarefa final; a empreitada pessoal do resto da vida além da tenepes;  

a responsabilidade do empreendimento intransferível; o trabalho a ser executado geralmente en-

volvendo dificuldade e esforço com prazo determinado; as megaprioridades evolutivas; o com-

promisso da cláusula pétrea da autoproéxis; o favorecimento pessoal à Humanidade; a identifica-

ção da megatarefa principal; a megatarefa pessoal, especializada, monopolizadora da vida intrafí-

sica; a sementeira intrafísica; a maxidissidência ideológica; a planilha dos encargos finais; as 

perspectivas realistas quanto à própria vida; a avaliação autoconscienciométrica; a matriz da me-

gatarefa final; as décadas finais da existência vistas com ânimo e satisfação sincera; a escrita ta-

rística no Terceiro Milênio; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX);  

a gescon embasadora do compléxis; o megafoco na megagescon ou obra intelectual, textual, pu-

blicada; o ajuste dos esforços evolutivos rentáveis na maturidade consciencial da conscin lúcida;  

a colocação intencional em segundo plano das ações das últimas décadas; o legado pessoal real;  

o coroamento da autoproéxis; a gestão final da obra-prima pessoal; a acabativa da megagescon 
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pessoal, mesmo dentro da maxiproéxis; o canto do cisne proexológico; o trabalho ou a megages-

con da terceira idade ou da quarta idade; os talentos da maturidade; a síntese final da existência 

humana; o remate cosmoético do ponto-final; a cereja do bolo da construção da vida humana;  

a conclusão das tarefas cosmoéticas pessoais; a cessão dos direitos patrimoniais da obra capital, 

escrita, consumada como componente da megatarefa final. 

 

Parafatologia: a incumbência da minipeça interassistencial multidimensional; a autovi-

vência do estado vibracional (EV) profilático; o autorrevezamento multiexistencial na próxima vi-

da humana. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual pessoal vontade vigorosa–intencionalidade 

cosmoética. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da comunicação escrita. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade aplicada à evolução consciencial. 

Voluntariologia: as iniciativas pessoais do voluntário ou voluntária no universo do vo-

luntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis (Proexarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexologistas. 

Efeitologia: os efeitos dos ganhos finais em qualidade sobre as perdas iniciais de pro-

dutividade. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a megatarefa pessoal; a megatarefa policármica; a megatarefa escrita;  

a megatarefa prioritária; a megatarefa tarística; a megatarefa proexológica; a megatarefa cos-

moética. A obra acabada; a obra inédita; a obra capital; a obra de fôlego; a obra pública; a obra 

de consulta; a obra de referência. 

Binomiologia: o binômio megagescon–autonomia consciencial. 

Interaciologia: a interação autorganização dos meios–qualificação dos fins. 

Crescendologia: o crescendo recebimentos-retribuições. 

Trinomiologia: o trinômio da produtividade 6934 

pessoal começar cedo–não parar–ser especialmente prolífico; o trinômio interesse-

meta-evolução; o trinômio proéxis-compléxis-maxiproéxis. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo vestir a camisa / enrolar a bandeira; o antagonismo 

diligência disciplinada / síndrome do ansiosismo; o antagonismo euforin / melin. 

Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei da evolução da consciência; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a administroteca; a proexoteca; a evolucioteca; a grafopensenoteca;  

a metodoteca; a experimentoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Megagesconologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Me-

gapriorologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Auto-

discernimentologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

betógrafo; 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 tertuliana; a verbetóloga; 

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

 

Hominologia: o Homo sapiens megalaborator; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens acti-

vus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatarefa final proexista = o ajustamento definitivo, conjunto, da re-

composição da conscin lúcida com os componentes da antiga interprisão grupocármica; megatare-

fa final maxiproexista = a elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia pelo autor-coor-

denador, juntamente com milhares de voluntários conscienciológicos e dezenas de verbetólogos  

e verbetógrafos, homens e mulheres, na fase final da vida humana. 

 

Culturologia: a cultura da intelectualidade na idade madura; a cultura da Proexologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Gerontologia, eis, por exemplo, listadas na ordem alfa-

bética, 10 personalidades exponenciais, gerontes lúcidos, intelectuais ativos ou celebridades inter-

nacionais, cujas vidas intrafísicas exemplificaram megatarefas finais, segundo os registros dos 

fastos da História Humana: 

01.  Goethe, Johann Wolfgang von (1749–1832): o grande intelectual, quando comple-

tou 82 anos de idade, resolveu escrever a segunda parte da obra Fausto. 

02.  Hugo, Victor (1802–1885): o inesquecível escritor, dessomou com 83 anos de ida-

de, em pleno vigor criativo intelectual. 

03.  Liszt, Franz (1811–1886): o prestigiado músico, aos 74 anos de idade, ainda realiza-

va longa série de concertos pela Europa. 

04.  Michelângelo, Buonarroti (1475–1564): o artista singular, projetou, com a idade de 

71 anos, a cúpula da Basílica de S. Pedro. 

05.  Picasso, Pablo Ruiz (1881–1973): o artista prolífico, dessomou com 92 anos de ida-

de, depois de dedicar 75 anos da vida humana criando mais de 20 mil obras entre pinturas, escul-

turas e gravuras. 

06.  Platão (427 a.e.c.–348 a.e.c.): o filósofo, influente até hoje, dessomou aos 81 anos 

de idade, escrevendo. 

07.  Rubinstein, Helena (1870–1965): a ilustre dama, escreveu a autobiografia famosa 

aos 90 anos de idade física. 

08.  Russell, Bertrand (1872–1970): o grande filósofo e matemático, estava com 90 anos 

quando serviu na condição de mediador no conflito entre China e Índia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

14962 

09.  Sófocles ( 496 a.e.c.–406 a.e.c.): o dramaturgo clássico, escreveu a famosa tragédia 

Édipo Rei quando se aproximava dos 90 anos de idade. 

10.  Yourcenar, Marguerite de Crayencour (1903–1987): terminou a última parte das 

memórias aos 84 anos de idade. 

 

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 megatarefa final, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Taxologia  das  megagestações:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

A  MEGATAREFA  FINAL  É  O  EMPREENDIMENTO  DERRA- 
DEIRO  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  PESSOAL  CA-  

PAZ  DE  COROAR  RAZOAVELMENTE  TODOS  OS  ESFOR- 
ÇOS  DA  VIDA  INTRAFÍSICA  NO  RUMO  DO  COMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já definiu qual é a megatarefa final pessoal? Já 

chegou o tempo de executá-la? 
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M E G A T A R E S  
( A U T O P R I O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megatares é o trabalho interassistencial, autodeterminado pela conscin, 

dedicado ao heterodespertamento das consciências para a autevolução consciencial, como sendo  

a mais relevante iniciativa da Interassistenciologia na Megaescola da Terra, no Terceiro Milênio. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra tarefa deriva do idioma Árabe, 

tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; im-

por a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es 

provém do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O termo claro procede tam-

bém do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufi-

xo mento vem do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos.  

O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Tares máxima. 2.  Tares principal. 3.  Tares policármica. 4.  Tares  

a maior. 5.  Tares cósmica. 6.  Tares avançada. 7.  Megatarefa tarística. 8.  Tarefa do esclareci-

mento prioritária. 9.  Trabalho evolutivo prioritário. 

Neologia. O vocábulo megatares e as duas expressões compostas megatares intrafísica  

e megatares extrafísica são neologismos técnicos da Autopriorologia. 

Antonimologia: 01.  Tares egocármica. 02.  Tares grupocármica. 03.  Tares a menor.  

04.  Tares esboçante. 05.  Tares primária. 06.  Tares mínima. 07.  Minitares. 08.  Minitarefa tarís-

tica. 09.  Tarefa do esclarecimento menor. 10.  Tacon. 

Estrangeirismologia: a biggest clarification task. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às parapercepções evolutivas gerais. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Megata-

res: megaerudição evolutiva. Megatares: porta policármica. Megatares: megaciência interassis-

tencial. 

Filosofia: o megalocus teático da Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a megatares; a tarefa do esclarecimento máxima; o assistente ou tenepessista 

na condição de primeiro assistido; a megagescon pessoal; a prioridade de ponta na vida intrafí-

sica; a primazia da interassistencialidade; as metas vitais da evolução; a planilha evolutiva pes-

soal; a precedência da megafraternidade; o heterodespertamento para a evolução pessoal e grupal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trabalho coletivo 

das reurbanizações extrafísicas na Terra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o siner-

gismo conscin amparada–conscin amparadora. 
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Principiologia: o megaprincípio da megatares; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP). 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do esclarecimento evolutivo; a técnica da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Co-

légio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da 

Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos da primener. 

Ciclologia: o ciclo de primeneres; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolu-

tivo pessoal. 

Enumerologia: o megaconvivialismo; o megabertismo; o megafraternismo; o megaevo-

lucionismo; o megadeterminismo; o megapriorofilismo; o megaesclarecimento. 

Binomiologia: o binômio duplista assistente-assistido; o binômio autodesassedialidade- 

-heterodesassedialidade. 

Interaciologia: a interação tenepessista–amparador extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio assistente–assistido–amparador de função; o trinômio ava-

liar-informar-esclarecer; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias;  

o polinômio gratificante euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico. 

Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a priorofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a consciencio-

filia; a comunicofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a prioroteca; a evolucioteca; a voluntarioteca; a convi-

vioteca; a didaticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Autexperimentologia;  

a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Autoproexologia; a Autocriteriologia; a Autodetermi-

nologia; a Conviviologia; a Interaciologia. 

 

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sa-

piens energovibrator; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatares intrafísica = o trabalho interassistencial do despertamento das 

conscins para a autevolução; megatares extrafísica = o trabalho interassistencial do despertamento 

das consciexes para a autevolução. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 ca-

tegorias de procedimentos técnicos do universo da megatares interassistencial, em favor do assis-

tido ou assistida, a ser executada pelo assistente mentalsomático, conscienciológico ou conscien-

cióloga: 

01.  Acareação cultural universalista. 

02.  Atualização dos conhecimentos evolutivos. 

03.  Banho de loja intelectivo. 

04.  Debate útil ou tirateima. 

05.  Desassédio autopensênico. 

06.  Eliminação de malentendidos. 

07.  Extinção de dúvidas paracientíficas. 

08.  Lavada cognitiva discernidora. 

09.  Reciclagem mentalsomática. 

10.  Retificação de autoposicionamentos retrógrados. 

11.  Revisão conteudística proexológica. 

12.  Terapia da neofobia, apagogia, autorregressismo, interiorose e apriorismose. 

 

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 megatares, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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O  TRABALHO  RACIONAL  DE  DESPERTAMENTO  DAS  

CONSCIÊNCIAS,  EM  GERAL,  SEM  LAVAGENS  SUBCERE-
BRAIS,  PARA  A  EVOLUÇÃO  CONTÍNUA  É  O  MAIS  GRATI-
FICANTE  OFERECIDO  PELA  ESCOLA  TERRESTRE  HOJE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o despertamento das consciências para  

a autevolução como sendo o melhor para se fazer na Terra? Quais providências já tomou a respei-

to desta linha de atividade? 
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M E G A T A R E S    C O S M O V I S I O L Ó G I C A  
( ME G A T A R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megatares cosmovisiológica é a consecução da tarefa do esclarecimento 

mais complexa, difícil, evoluída, abrangente e potencializada pelo emprego polivalente de múlti-

plos instrumentos explicitativos e em várias áreas de cognição, ao mesmo tempo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, 

megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. 

Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra tarefa deriva do 

idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, e esta de tarah, “lançar; 

arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI.  

O prefixo es provém do Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O termo claro procede 

também do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII.  

O sufixo mento vem do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de ver-

bos. O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, 

kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O segundo elemento de 

composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no 

Século XIX. O termo visão procede do idioma Latim, visio, “ação de ver; vista”. Apareceu no Sé-

culo XIII. O terceiro elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Megatares multifacetada. 2.  Megatares polivalente. 3.  Esclareci-

mento multifacetado. 4.  Tares multímoda. 5.  Tares versátil. 

Neologia. As 4 expressões compostas megatares cosmovisiológica, megatares cosmovi-

siológica grupal, megatares cosmovisiológica planetária e megatares cosmovisiológica e galác-

tica são neologismos técnicos da Megataristicologia. 

Antonimologia: 1. Minitares. 2.  Tacon. 3.  Desassistencialidade interconsciencial. 

Estrangeirismologia: a carência urbi et orbi das tarefas do esclarecimento; o sobrepai-

ramento do Zeitgeist em benefício da Humanidade e Para-Humanidade; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das autoparapercepções. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Proéxis: 

minitares, megatares. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; os benignopensenes; a be-

nignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; 

os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopenseni-

dade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autopensenização circunstanciada tornando a ta-

res precisa. 

 

Fatologia: a megatares cosmovisiológica; os esclarecimentos prioritários dos malenten-

didos, infantilidades e interpretações errôneas; o esclarecimento consistente e cosmoético das 

questões decisivas; a Megagesconologia assentada na Megataristicologia; o plantio evolutivo do 

esclarecimento e da reeducação; a cura da ignorância; a remissão do apedeutismo; o clímax do es-

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

gética e parapsíquica pessoal; a tares multidimensional; a assistência interconsciencial polivalente 

ao mesmo tempo por meio do EV, do arco voltaico craniochacral, da tenepes, da ofiex e da pan-

grafia; a parafenomenalidade interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o siner-

gismo do esclarecimento dúvidas-respostas; o sinergismo paracérebro-cérebro. 

Principiologia: o megaprincípio da megatares; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP). 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: o labor de heterodespertamento consciencial da teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica do esclarecimento evolutivo; a técnica da tares empregando múl-

tiplas áreas de conhecimento; a técnica da tares aplicando instrumentos variegados; a teática da 

tares. 

Voluntariologia: a tarefa do esclarecimento voluntário nas Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Co-

légio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da 

Despertologia; o Colégio Invisível das CLs. 

Efeitologia: os efeitos impactantes da tarefa do esclarecimento multifacetada; os efeitos 

facilitadores da tares contextualizada ao espaço-tempo evolutivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses paradidáticas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo ignorar-saber. 

Enumerologia: a visão associativa entre teorias, práticas e teáticas; a visão associativa 

entre fatos, parafatos e fatos-parafatos; a visão associativa entre conscins, consciexes e conscin-

consciexes; a visão associativa entre patologias, parapatologias e patologias-parapatologias; a vi-

são associativa entre lugares, épocas e lugares-épocas; a visão associativa entre cognições, retro-

cognições e retrocognições-cognições-precognições; a visão associativa entre consciências-fun-

ções, consciências-funções-retrofunções e consciências-funções-retrofunções-neofunções. 

Binomiologia: o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio au-

tocognição cosmovisiológica–autaplicação cosmoética; o binômio reeducação–ressocialização 

consciencial. 

Interaciologia: a interação esclarecimento–equívoco desfeito; a interação tenepessista–

–amparador extrafísico; a interação do 1% de tacon com os 99% de tares. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo dúvida-esclarecimento racional; 

o crescendo evolutivo da apreensão cosmovisiológica das realidades e pararrealidades. 

Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio interassistencial 

acolhimento-orientação-encaminhamento teático; o trinômio palavra certa–contexto adequado– 

–esclarecimento eficaz; o trinômio arco voltaico–tenepes–ofiex. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias;  

o polinômio tarístico, de nível interassistencial máximo, com a união dos exercícios da Medicina, 

da Psicologia, da Docência e do Parapsiquismo; a autocognição interassistencial alicerçada no 

polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; a visão curva interassistencial em-

basada no polinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-holossomaticidade-holopense-

nidade-holocarmicidade-holobiograficidade. 

Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o an-

tagonismo esclarecimento / alienação; o antagonismo esclarecimento / lavagem subcerebral;  

o antagonismo esclarecimento racional / argumentação emocional; o antagonismo megatares 
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cosmovisiológica / minitares pontual; o antagonismo intenção de informar / intenção de con-

vencer. 

Politicologia: a democracia pura parapedagógica. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo por meio da interassistencialidade; a lei das 

probabilidades; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço aplicada à maxiamplificação auto-

pensênica pró-assistência. 

Filiologia: a assistenciofilia; a priorofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a consciencio-

filia; a comunicofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a prioroteca; a evolucioteca; a voluntarioteca; a convi-

vioteca; a didaticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Megataristicologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia;  

a Recexologia; a Megagesconologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Verbaciologia;  

a Priorologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a 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 interassistentialis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sa-

piens energovibrator; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatares cosmovisiológica grupal = as tarefas do esclarecimento evo-

luídas do conscienciólogo; megatares cosmovisiológica planetária = as tarefas do esclarecimento 

evoluídas do Serenão; megatares cosmovisiológica e galáctica = as tarefas do esclarecimento 

evoluídas da Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura da Taristicologia; a cultura da Evoluciologia; a cultura do es-

clarecimento racional; a cultura da Cosmovisiologia Interassistencial. 
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Taxologia. Sob a ótica da Megataristicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

3 categorias de megatares básicas: 

1.  Megatares cosmovisiológica grupocármica: o labor do evoluciólogo. 

2.  Megatares cosmovisiológica planetária: o labor do Serenão. 

3.  Megatares cosmovisiológica galáctica: o labor da CL. 

 

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 megatares cosmovisiológica, indicados para a expansão 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Minitares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOVIVÊNCIA  DA  MEGATARES  COSMOVISIOLÓGICA  

AGORA  OU  DEPOIS,  AQUI  OU  ACOLÁ,  SERÁ  O  ESCOPO  

FUNDAMENTAL  DE  TODA  CONSCIN  LÚCIDA  EMPENHADA   
NA  VIVÊNCIA  DINÂMICA  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a aplicação inteligente da megatares cos-

movisiológica? Você já executa alguma tarefa em tal nível de funcionalidade cosmoética? 
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M E G A T E S T E    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megateste conscienciológico é a aferição da extrafisicalidade palpável da 

e pela conscin interessada, homem ou mulher, quanto à multidimensionalidade consciencial cada 

vez mais real, factual, à intermissividade concreta ou à pararrealidade dos parafatos a ser encara-

da, sempre teática e racionalmente, como vivenciável, ou até vivida inconscientemente, de todo 

momento, em função da evolução consciencial, da paraprocedência e do destino mediato. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo teste vem do idioma Inglês, test, 

“teste; experimento; prova; comprovação”, e este do idioma Latim, testis, “testemunha”. Surgiu 

no Século XX. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso  ntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XII. O elemento de composição logia 

procede do idioma Grego, lógos, “ i ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Extrafisicalidade palpável. 2.  Multidimensionalidade real. 3.  Parar-

realidade factual. 4.  Intermissividade concreta. 

Neologia. A expressão composta megateste conscienciológico é neologismo técnico da 

Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Intrafisicalidade palpável. 2.  Monodimensionalidade real. 3.  Reali-

dade física. 4.  Materialidade eletronótica. 

Estrangeirismologia: o acid test mentalsomático do conscienciólogo ou conscienció-

loga. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente o autodiscerni-

mento quanto às inspirações pré-analíticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o megateste conscienciológico; a prova pessoal quanto às verdades relativas 

de ponta (verpons) da Conscienciologia; o exame pessoal quanto aos verbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia; o desafio intelectual; o exame para o professor ou professora; o esforço para  

a recuperação dos cons magnos; a prova prática dos tertulianos e tertulianas da Conscienciologia; 

a expansão da autossuficiência mentalsomática; o aprofundamento da autoconfiança intelectual. 

 

Parafatologia: a multidimensionalidade da conscin; a autoparaperceptibilidade; a auto-

convicção teática dos parafatos e das pararrealidades. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia. Tudo, em qualquer setor de experiências, reclama a técnica específica a fim 

de dinamizar as autocompetências. Os autodesempenhos novos exigem sempre a criação de si-

napses novas (neossinapses) no cérebro (neuróglias) renovado. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Holotecologia: a mensuroteca; a pesquisoteca; a conscienciometroteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Ex-

trafisicologia; a Intermissiologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Materiologia; a Ele-

tronótica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin atacadista; a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o professor da 

Conscienciologia; o pesquisador da Conscienciologia; o autor da Conscienciologia; o cognopoli-

ta; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o epicon lúcido;  

o intermissivista; o tertuliano; o inversor existencial; o macrossômata; o tenepessista; o ofiexista; 

o projetor consciente; o reciclante existencial. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a professora 

da Conscienciologia; a pesquisadora da Conscienciologia; a autora da Conscienciologia; a cogno-

polita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a epicon lúcida;  

a intermissivista; a tertuliana; a inversora existencial; a macrossômata; a tenepessista; a ofiexista; 

a projetora consciente; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sa-

piens autodecisor; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reprovação no megateste conscienciológico = quem responde acertada-

mente somente até 50 itens dos 100 temas-verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; apro-

vação no megateste conscienciológico = quem responde a mais de 50 itens dos 100 temas-verbe-

tes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Dinâmica. Pela Evoluciologia, a teoria mais prioritária e rentável, capaz de dinamizar  

o desenvolvimento pessoal, é a cognição da inteligência evolutiva ou as proposições divulgadas 

pela Conscienciologia quanto ao mais relevante no dia a dia da vida intrafísica, diuturna, derivada 

da vida multidimensional. 

Prioritário. No estudo da Paraprofilaxiologia, se você já descobriu a realidade da inteli-

gência evolutiva, e consegue refletir sobre os rudimentos dos princípios básicos perante os outros 

módulos de inteligência, tem o mais relevante, ou seja, o prioritário à evolução consciencial na vi-

da intrafísica. Não precisa ficar esperando algo mais essencial e transcendente – o must detonador 

– para agilizar a autevolução. 

Considerandos. Pela análise da Cogniciologia, partindo da premissa de a inteligência 

evolutiva ser a complexa associação de vários módulos de inteligência definindo o autodiscerni-

mento da consciência quanto à evolução racional, incluindo aí a dinamização do autodesempenho 

pessoal, pode-se encaminhar longa série de considerandos tendo em vista o aproveitamento práti-

co, objetivo e imediato desse conhecimento. 

Enquadramento. Segundo a Holomaturologia, a inteligência evolutiva, em cotejo fran-

co apenas quanto à autocognição, sem considerarmos o nível holocármico, enquadra você, se 

conscin pré-serenona – não obstante nem ser ainda praticante da tenepes, nem epicon e nem tam-

pouco ser desperto – evolutiva e prioritariamente além dos grandes vultos em geral da História 
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Humana (Para–história), mas evolutiva e prioritariamente aquém dos despertos, evoluciólogos  

e Serenões. 

Responsabilidade. Tal fato vem carregado de enorme responsabilidade de conhecimento 

nesta Era da Aceleração da História, na qual todos vivem na intrafisicalidade verdadeiras exis-

tências críticas e decisivas quanto à evolução pessoal e grupal. 

Valor. Não se pode esquecer o ponto crucial: a vida intrafísica atual vale, no mínimo, 

por 15 vidas humanas comuns e prévias experienciadas nos 2 últimos milênios. 

 

Escala. Consoante a Paracronologia, a escala evolutiva da autoconsciencialidade teóri-

ca pode ser estabelecida racionalmente em 6 níveis, nesta ordem natural e cronológica: 

1. Psicossomatologia. O pré-serenão inconsciente quanto à inteligência evolutiva ou  

o Homo sapiens sapiens vulgar, inclusive os componentes da massa humana impensante ou da 

robéxis. 

2. Parassociologia. O grande vulto da História, gênio da raça, gigante do século regis-

trado com largos encômios nas enciclopédias internacionais, ou o Homo sapientior. 

3. Mentalsomatologia. O pré-serenão autoconsciente quanto à inteligência evolutiva 

(IE), conscienciólogo(a), professor(a) itinerante da Conscienciologia ou o Homo sapiens projectius. 

4. Despertologia. O pré-serenão desperto, mulher ou homem desassediado permanente 

total, ou o Homo sapiens despertus, já interessado nas estruturas sofisticadas da evolução cons-

ciencial. 

5. Evoluciologia. O evoluciólogo, orientólogo ou orientador evolutivo – líder grupocár-

mico – ou o Homo sapiens evolutiologus, já interessado no anonimato dentro da Intrafisicologia. 

6. Serenologia. O Serenão (ou Serenona), Homo sapiens serenissimus, o modelo evolu-

tivo. 

 

Diferenças. Pela Conscienciometrologia, a diferença fundamental entre tais personalida-

des, dentro da escala evolutiva da consciência, é tão somente a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP), 

composta, por exemplo, por 3 fatos autocríticos essenciais e definidores dos autotrafores e dos au-

totrafares: 

1. Homeostaticologia. Nível de sanidade da homeostase intraconsciencial pessoal. 

2. Universalismo. Qualidade das realizações pessoais, universalistas e cosmoéticas den-

tro do grupo evolutivo, sempre constituído por milhões de consciências. 

3. Holocarmologia. Especificações do saldo holocármico pessoal. 

 

Teaticologia. Conforme a Experimentologia, os valores percentuais da teática nos afa-

zeres diuturnos da conscin seriam, didaticamente, em tese: 

1. Teoria: o autoconhecimento ou a sabedoria mínima, 1%. 

2. Prática: a vivência ou autexperiência acumulada, 99%. 

 

Intenção. Diante da Intencionologia, contudo, a vivência sem método, organização ou 

técnica evolutiva é sempre falha quanto à capacidade da intencionalidade predisponente ao com-

pletismo existencial (compléxis) da tares. 

Indispensabilidade. O 1% da teoria, por isso, é indispensável, decisivo e prioritário. 

 

Cogniciologia. O autodiscernimento quanto à estrutura da inteligência evolutiva pode 

significar duas realidades similares para todos, no contexto cognitivo presente do ciclo multiexis-

tencial, multimilenar e multidimensional (ressoma, dessoma, intermissão) pessoal: 

1. Consciencioterapia. A vacina multiuso ou a terapia fundamental de amplo espectro 

mais necessária no momento de crise evolutiva. 

2. Recexologia. O agente decisivo de viragem dos mais importantes em qualquer recin 

ou recéxis, tanto para a mulher quanto para o homem adulto. 
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Pesquisologia. De acordo com a Homeostaticologia, o próximo desafio sob a perspecti-

va do megateste conscienciológico é fazer o balanço, inventário ou a autavaliação consciencio-

métrica, pelo menos com variáveis ao modo desta listagem de 10 questões para cada qual respon-

der, com a autocrítica máxima, sem patopensenes nem subterfúgios: 

01. Parageneticologia. Quais os detalhes e meandros da estrutura presumível, parage-

nética, pessoal, hoje, aqui e agora? 

02. Macrossomatologia. Porventura disponho de macrossoma significando aumento de 

responsabilidades cognitivas e psicomotrizes dentro da programação existencial (proéxis)? 

03. Tridotalidade. Onde se pode sair melhor perante a tridotalidade intraconsciencial 

pragmática: na intelectualidade, no parapsiquismo ou na comunicabilidade? 

04. Conscienciocentrologia. Qual a qualidade do convívio útil junto às pessoas, na in-

trafisicalidade, e às legiões de consciexes, na multidimensionalidade, dentro da grupalidade cons-

cienciocêntrica? 

05. Proexologia. Em qual nível se deve colocar, hoje, a consecução prática da proéxis, 

seja mini ou maxiproéxis, com incompléxis ou compléxis, com mini ou maximoréxis? 

06. Assistenciologia. Qual percentual de assistência ativa, interpessoal e interconscien-

cial venho promovendo entre conscins e consciexes, próximas ou distantes? 

07. Tacon. Quais fatores devem predominar nos autodesempenhos: a tacon ou a tares? 

08. Invexologia. Em sã consciência, o ideal é abraçar a Invexologia ou a Recexologia? 

09. Tenepes. Quando devo iniciar as práticas diárias da tenepes para toda a vida? 

10. Tares. Quando vou gerar algum fruto substancial, nascido da autocognição evoluti-

va, dentro do âmbito da tares, por exemplo, a elaboração do livro de experiências pessoais e infor-

mações libertárias dedicadas aos pré-serenões comuns? 

 

Ponto. Em qual ponto exato você se situa neste painel conscienciométrico? 

Laboratório. Este megateste prático para reflexões, associações de ideias e decisões per-

tinentes pode ser desenvolvido pelo pesquisador (ou pesquisadora) entrosado com o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC). 

Hiperacuidade. É sempre reconfortante encarar a hiperacuidade como significando  

a real renovação, e representando, de fato, a eterna juventude da consciência. 

 

Entendimento. Sob a ótica da Autopesquisologia, depois das considerações detalhistas 

anteriores, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 temas-verbetes da Enciclopédia da Cons-

cienciologia, a maioria compostos por neoideias, verpons ou conceitos originais, específicos  

e adequados para o megateste conscienciológico, objetivo e prático da conscin interessada, bas-

tando responder, para si mesma, se entende, de fato, os significados exatos dos itens listados: 

01.  Acoplador energético. 

02.  Afisiologia. 

03.  Agente retrocognitor. 

04.  Antepassado de si mesmo. 

05.  Antítipo extrafísico. 

06.  Atelia. 

07.  Atributologia. 

08.  Autautoridade vivencial. 

09.  Autoconscientização multidimensional. 

10.  Autopensenização polifásica. 

11.  Bamburriologia. 

12.  Bibliotáfio. 

13.  Brainwashington. 

14.  Calculismo cosmoético. 

15.  Central Extrafísica da Fraternidade. 

16.  Central Extrafísica da Verdade. 
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17.  Central Extrafísica de Energia. 

18.  Código pessoal de Cosmoética. 

19.  Cognopolita. 

20.  Colheita intermissiva. 

21.  Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. 

22.  Conação. 

23.  Conformática. 

24.  Consciência podálica. 

25.  Conscienciês. 

26.  Consciênçula. 

27.  Conscin multívola. 

28.  Conscin tenepessável. 

29.  Corredor heurístico. 

30.  Curso Intermissivo. 

31.  Desassediologia. 

32.  Descrenciologia. 

33.  Dicionário cerebral analógico. 

34.  Energima. 

35.  Escala dos autores mentaissomáticos. 

36.  Evolução tacon-tares. 

37.  Extrapolacionismo. 

38.  Facilitador da Conscienciologia. 

39.  Fôrma holopensênica. 

40.  Gargalo operacional. 

41.  Geopolítica desassediadora. 

42.  Gescon. 

43.  Hermenêutica da Evoluciologia. 

44.  Heterassédio. 

45.  Hipótese do esgotamento eletronótico. 

46.  Holofilosofia. 

47.  Holomnemônica. 

48.  Impactoterapia. 

49.  Iniciativa planetária pioneira. 

50.  Interassistencialidade. 

51.  Intermissivista. 

52.  Interprisiologia. 

53.  Iscagem interconsciencial. 

54.  Jubileu evolutivo. 

55.  Liberologia. 

56.  Linearidade da autopensenização. 

57.  Macrossoma idiota. 

58.  Megaempreendimento conscienciológico. 

59.  Megatrafor. 

60.  Mimeticologia. 

61.  Ofiexologia. 

62.  Omissuper. 

63.  Orismologia. 

64.  Ortopensenidade. 

65.  Paracerebrologia. 

66.  Paradireito. 

67.  Paraprocedência. 

68.  Parceiro ideal. 

69.  Ponteiro consciencial. 
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70.  Porão consciencial. 

71.  Positividade ambígua. 

72.  Primener. 

73.  Princípio da descrença. 

74.  Princípio da prioridade compulsória. 

75.  Princípio do posicionamento pessoal. 

76.  Priorologia. 

77.  Prole mentalsomática. 

78.  Propulsor da vontade. 

79.  Protimia. 

80.  Radicação vitalícia na Cognópolis. 

81.  Recin. 

82.  Relevalidade. 

83.  Retropensenidade. 

84.  Satisfação ambígua. 

85.  Sedução da simplificação. 

86.  Segundo tempo evolutivo. 

87.  Ser desperto. 

88.  Sinalética parapsíquica. 

89.  Soltura mentalsomática. 

90.  Teaticologia. 

91.  Técnica da circularidade. 

92.  Tempo dos Cursos Intermissivos. 

93.  Terra-de-todos. 

94.  Tirateima do intermissivista. 

95.  Transmigraciologia Extrafísica. 

96.  Triatleta conscienciológico. 

97.  Truncagem intraconsciencial. 

98.  Ultimidade. 

99.  Verbaciologia. 

100.  Verpon. 

 

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 megateste conscienciológico, indicados para a expansão 

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

1.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

2.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

7.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  VIDA  HUMANA  É  AMPLA  SUCESSÃO  DE  TESTES 

CONTÍNUOS.  O  MEGATESTE  PRIORITÁRIO  PODE  AJUDAR 

EFETIVAMENTE  NA  MELHORIA  DOS  PATAMARES 

COGNITIVOS  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER. 
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Questionologia. Você, leitora ou leitor, está preparado para encarar os 100 itens do me-

gateste conscienciológico? Qual será o resultado? 
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M E G A T O L I C E  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megatolice é ato máximo, manifestação pensênica tola, impensada ou 

inepta, de alta expressão de ignorância, capaz de paralisar a evolução da consciência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo tolice é de origem obscura. 

Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Superasneira. 2.  Megapaspalhice. 3.  Ultrapatetice. 4.  Hiperinépcia.  

5.  Megagafe. 6.  Antidiscernimento. 

Eufemismologia. A megatolice pode ser apresentada maquilada por eufemismos, por 

exemplo: pequeno lapso; desatenção. 

Neologia. As duas expressões compostas megatolice mínima e megatolice máxima são 

neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Sensatez. 2.  Inteligência. 3.  Agudez mentalsomática. 4.  Bom sen-

so. 5.  Autodiscernimento. 

Estrangeirismologia: o nonsense; o Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento aplicado à atenção. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem toli-

ces universais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os estultopensenes; os entropopen-

senes; a ignoropensenidade. 

 

Fatologia: a megatolice; a insensatez; a obstupidez ante a evolução consciencial; o hebe-

tismo; a necedade; a jericada; a grande asneira; as megagafes; as idiotices; os tradicionalismos 

bolorentos; o surto de ignorância; o porão consciencial na adultidade; a inépcia; a ditadura dos 

modismos do momento; a má-interpretação do poder consciencial pessoal; a incoerência perante  

a autoconsciencialidade continuada; os disparates eletronóticos; as infantilidades pré-maternais 

materiológicas; a ausência de priorizações evolutivas; a reeducação geral; a ressocialização geral. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Enumerologia: as paspalhices; as patetices; os disparates; os despropósitos; os despau-

térios; os desconchavos; os dislates. O arco do triunfo; o ato de levar a palma; a coroa de louros;  

o ego nas asas da fama; a pessoa com a mosca azul; o monstro sagrado; o primeiro sem segundo. 

Binomiologia: o binômio mundinho-interiorose; o binômio genocida–herói condecora-

do; o binômio guerra-matança; o binômio terrorismo-anarquia. 
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Trinomiologia: o trinômio autassedialidade-autocorrupção-acriticismo; o trinômio cri-

se-transe-colapso; o trinômio criminoso-cúmplice-vítima. 

Politicologia: a escravocracia. 

Filiologia: a tabacofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a gnosiofobia. 

Maniologia: a alcoolomania; a egomania; a megalomania. 

Holotecologia: a egoteca; a criticoteca; a infantoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a idio-

tismoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Psicossomatologia; a Auto-

discernimentologia; a Autocriteriologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Descrencio-

logia; a Refutaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin medíocre; a consréu ressomada; a isca humana 

inconsciente. 

 

Masculinologia: o autassediado; o amoral; o debiloide; o pré-serenão vulgar; o contra-

bandista; o espião; o antepassado de si mesmo; o caótico. 

 

Femininologia: a autassediada; a amoral; a debiloide; a pré-serenona vulgar; a contra-

bandista; a espiã; a antepassada de si mesma; a caótica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ineruditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatolice mínima = o ato de bater a porta do carro, por fora, deixando  

a chave na ignição; megatolice máxima = o ato de cometer suicídio. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais. 

Ambiguidade. De acordo com a Conscienciometrologia, a megatolice é, em geral, para-

doxal, ou seja, ao mesmo tempo, a mais óbvia e a mais difícil de ser vista, identificada ou de se 

reconhecer, em função do contrafluxo intrafísico exigido pela autovivência conforme os fluxos do 

Cosmos. 

 

Taxologia. Segundo a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 megatoli-

ces ainda atuantes contra a autoconsciencialidade e as autopriorizações da massa humana impen-

sante, ou dos elementos sociais das robotizações existenciais (robéxis), consciênçulas, consréus  

e consbéis: 

1.  Cifrão. Pobreza e riqueza são tolices: importa dispor das reservas – pé-de-meia sus-

tentável – suficientes e capazes de permitir a consecução da programação existencial, interassis-

tencial, evolutiva. O dinheiro é criação unicamente humana. 

2.  Duplologia. Os estados da solteirice e do celibato são tolices: importa compor a dupla 

evolutiva do homem e da mulher ao modo de ponte para a megafraternidade. Dois paracérebros 

afins funcionam melhor para atingir os objetivos libertários das consciências. 

3.  Forças. Os empregos da força física ou da força militar são tolices: importa manter as 

autodefesas ou autosseguranças aplicando os princípios cosmoéticos dos direitos das consciên-

cias, por intermédio da interlocução, da diplomacia e da Paradiplomacia. Quando alguém não 

quer, não sobrevém a competição. 

4.  Reclusão. As autofixações com reclusão, autismo ou autencaramujamento são tolices: 

o ideal é não estar nem à frente de todos nem na retaguarda, mas atuar no centro dos aconteci-
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mentos evolutivos sem se render à mediocridade. Cada consciência tem potencialidades específi-

cas. Nenhuma consciência é idêntica a outra. 

5.  Sexologia. As condições de ser homem (machismo) ou mulher (femismo) são tolices: 

importa desempenhar bem as tarefas extrafísicas com o corpo humano (soma) obtido pela Genéti-

ca, seguindo estritamente as instruções de uso fisiológicas. A consciência não tem sexo. 

 

Autodiscernimentologia. Sob a ótica da Holomaturologia, as megatolices na Terra 

ainda vigoram devido às imaturidades, inexperiências e a ausência da inteligência evolutiva (IE). 

Os Cursos Intermissivos (CIs) vêm eliminar as megatolices com a luz do autodiscernimento, além 

das manifestações da boa vontade e da boa intenção. 

 

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 megatolice, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Almas  gêmeas:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

3.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

4.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

6.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  PIOR  DA  MEGATOLICE  É  QUANDO  A  MESMA  TORNA- 
-SE  REPETITIVA  E  BANAL,  ESTIGMATIZANDO  A  CONSCIN  

COM  ABSURDA  FREQUÊNCIA,  EVIDENCIANDO  A  AUSÊN- 
CIA  COMPLETA  DA  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você ainda comete algum tipo de ato passível de ser considerado mega-

tolice? Em qual área de manifestação? 
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M E G A T O L I C E    I N D E F E N S Á V E L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megatolice indefensável é o ato impensado de efeitos negativos, imedia-

tos ou mediatos, para a conscin tola e respectivos seguidores incautos, capaz de gerar a regressão 

das consciências no caminho da evolução. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo tolice é de origem obscura. 

Surgiu no Século XVIII. O prefixo in procede do idioma Latim, in, “negação; privação”. A pala-

vra defensável provém do mesmo idioma Latim, defensabilis, “defensável; defens vel; que se po-

de defender”. Apareceu no Século XV. O vocábulo indefensável surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Asneira maior; superasneira. 02.  Autopatia; hiperinépcia. 03.  Irra-

cionalidade indiscutível. 04.  Megaidiotice social. 05.  Megapaspalhice; megapatetice; megapre-

sunção ingênua; megavício. 06.  Absurdo inaceitável; dislate técnico; disparate sem defesa.  

07.   Antidiscernimento; megagafe inconcussa. 08.  Batatada ampla; pisada na bola. 09.  Autes-

tigma provocado. 10.  Megaidiotismo cultural. 

Neologia. As 3 expressões compostas megatolice indefensável, megatolice indefensável 

pessoal e megatolice indefensável coletiva são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Sensatez defensável. 02.  Decisão racional. 03.  Atitude lúcida.  

04.  Ato refletido. 05.  Ação ajuizada. 06.  Inteligência. 07.  Agudez mentalsomática. 08.  Bom 

senso. 09.  Autodiscernimento. 10.  Maturidade consciencial. 

Estrangeirismologia: o nonsense máximo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irracionalidade; os estultopensenes; a estulto-

pensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenida-

de; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; os mor-

bopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; a autopensenidade poluidora e corruptora 

do holopensene pessoal. 

 

Fatologia: a megatolice indefensável; a insensatez máxima da vida da conscin; a obstu-

pidez ante a evolução consciencial; o surto máximo de ignorância; a atuação maior do subcérebro 

abdominal na fase da adultidade; a gafe; a bobagem; a cincada; a burrada; o despautério; o absur-

do; o ato inconsequente; o erro injustificável; o surto de imaturidade; a atitude espúria; a incivili-

dade intolerável; a apologia do indefensível; os argumentos rasos; a irrupção vigorosa do egão;  

o acesso de vaidade desmedida; a satisfação malévola; a megaincoerência perante a autoconscien-

cialidade continuada; a carência da Reeducaciologia; a necessidade básica da ressocialização 

geral. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da desassim; a plateia assediadora vibrando com os deslizes indefensáveis; a incitação à vingança 

pelas consciências assediadoras. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosológico erro-engano-omissão. 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença; a atuação permanente do princí-

pio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas heteroconscienciométricas; a técnica da reciclagem cons-

ciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos regressivos da ectopia consciencial. 

Ciclologia: o ciclo erro-reparação-acerto. 

Binomiologia: o binômio defesa do indefensável–defesa do egão; o binômio patológico 

genocida–herói condecorado. 

Interaciologia: a interação Recexologia-Priorologia. 

Crescendologia: o crescendo regressivo patopensenização consciente–desequilíbrio 

psíquico–doença mental cronicificada; o crescendo Parapatologia-Transmigraciologia; o cres-

cendo amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética; o crescendo patológico ectopia cons-

ciencial–melin–melex. 

Trinomiologia: o trinômio subcerebralidade-indiscernimento-autocorruptibilidade;  

o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio indefensável-injustificável-inaceitável. Se-

gundo a Holomaturologia, apesar de tudo, não podemos inteligentemente ser pessimistas ou 

adeptos da sinistrose ou do catastrofismo, mas buscarmos a vivência diária da condição do trinô-

mio cético-otimista-cosmoético (COC). 

Polinomiologia: o polinômio autassédio-autopatia-autocorrupção-heterassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo sabedoria / ignorância; o antagonismo paracerebra-

lidade / subcerebralidade. 

Paradoxologia. É paradoxal o fato de a megafraternidade expulsar alguém do planeta. 

Não podemos esquecer o princípio da Cosmoética: dos males, o menor. A Cosmoética pode ser 

destrutiva, igual à cirurgia: corta o segmento para preservar o restante do todo. 

Politicologia: a asnocracia; a autocracia; a escravocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; as leis da grupalidade. 

Filiologia: a toxicofilia; a patofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a megalomania; a riscomania. 

Mitologia: os mitos multimilenares. 

Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a idiotismoteca; a toxicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Autopatologia; a Desviologia;  

a Enganologia; a Interprisiologia; a Consciencioterapia; a Psiquiatria; a Psicopatologia; a Auto-

conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autassediado; o antepassado de si mesmo;  

o psicopata; o autocorrupto; o defensor do indefensável. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autassediada; a antepassada de si mesma; a psi-

copata; a autocorrupta; a defensora do indefensável. 
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Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens stolidus; o Ho-

mo sapiens indefensabilis; o Homo sapiens ineruditus; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sa-

piens acriticus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens ec-

topicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens consreu. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatolice indefensável pessoal = a submissão à dependência bioquími-

ca pela toxicomania de qualquer natureza; megatolice indefensável coletiva = a concepção e exe-

cução do genocídio. 

 

Culturologia: a cultura do apedeutismo; os idiotismos culturais; a cultura do jeitinho;  

a cultura da impunidade; a cultura inútil. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 100 tipos de 

megatolices indefensáveis e derivações pertinentes, capazes de evidenciar as patologias humanas, 

tanto as superficiais quanto as profundas, muitas vezes relacionadas com as atitudes belicistas das 

pessoas: 

01.  Achismos: Achologia, Achometria, Palpitologia; megavício da língua solta. 

02.  Ações judiciais frívolas: precipitação, impulsividade, imponderação, estigma anti-

proéxis. 

03.  Agrotóxicos: contaminações; envenenamentos; intoxicações; toxemias. 

04.  Amadorismos: antiprofissionalismos; incompetências; imperícias. 

05.  Amante clandestina: megavício da traição amorosa; inautenticidade; idiotismo cultural. 

06.  Amianto: asbesto; asbestose; contaminações; pulmões de pedra. 

07.  Anabolizantes: uso habitual; megavício hormonal. 

08.  Arapongagem: instrumentos; grampeações; curiosidades doentias; espionagens; di-

famações; megavício da bisbilhotagem (ONGs do Mal ou ArapONGs). 

09.  Asnocracia: neopopulismo; republiqueta. 

10.  Astrologia: horóscopo; idiotismo cultural; megavício dos astros. 

11.  Atiradeira: estilingue; baladeira; bodoque; funda; setra; vício das pedradas. 

12.  Automotocracia: bandalhas no trânsito; megavício do volante; idiotismo cultural; 

road rage; direção perigosa; pega; racha; roleta paulista. 

13.  Autoperdão: autocomplacência, autoindulgência; megavício da autovitimização. 

14.  Autos-de-fé: excomunhão; praga; megavício da maldição santificada; megatolice 

religiosa. 

15.  Autovegetalismos: sedentarismos; hibernações humanas; zumbificações. 

16.  Balonismo piromaníaco: bola incendiária; idiotismo cultural. 

17.  Beatices: fanatismo religioso; misticismos; fundamentalismos religiosos; teomania. 

18.  Belicismos: armamentismo; terrorismo; carnicerias; carnificina; morticínio; megaví-

cio do gatilho disparador; clube do tiro. 

19.  Besteiróis: farsa; paródia; copropensenidade; megavício das besteiras; idiotismo cul-

tural. 

20.  Binômio incompléxis-melex: acontece com membros das melhores famílias. 

21.  Boxe: pugilismo masculino, feminino, infantil; esmurramento; megavício de dar socos. 

22.  Caça à raposa: Inglaterra; megavício da pseudonobreza; estigma consciencial; idio-

tismo cultural. 

23.  Caciquismos: caudilhismos; coronelismos; monopólios; cartelizações. 

24.  Campos de nudismo: nudez pública; programão de índio; megavício do exibicio-

nismo. 

25.  Cangas psicológicas: coleiras do ego; genuflexões; sujeições sociais; megavício do 

coitadinho (ou coitadinha). 
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26.  Canibalismos: antropofagia; barbaridade; selvageria; ferocidade; castração de subu-

manos; bonsai; autopatia; idiotismo cultural. 

27.  Cartéis: monopólio; lobismo; dumping; megavício do totalitarismo; autocracia. 

28.  Chauvinismos: patriotada; segregacionismo; megavício da cidadania. 

29.  Chimarrão: santo daime; união do vegetal; chá-símbolo; bebida-símbolo; vício da 

beberagem; megavício folclórico; idiotismo cultural. 

30.  Cineterrorismos: cinepornografismo; megavício do heteroterror. 

31.  Circuncisões: infibulação; clitoridectomia; mutilações; idiotismo cultural. 

32.  Clareamentos da pele: bronzeamento da pele; megavícios epidérmicos. 

33.  Comunismo: coações; manipulações políticas. 

34.  Criogenia de corpos: parapsicose pós-dessomática; último ato de orgulho. 

35.  Decibelismos: ruídos; barulhos; buzinaços; intrusões sonoras; excessos de decibéis. 

36.  Demagogismos: demagogia de qualquer tipo; patrulhamento espúrio; megavício da 

enrolação; embromation. 

37.  Desmazelos: rendição consciencial; autocorrupção; desasseio; sujismundismo; indis-

ciplina pessoal; megavício da imundície. 

38.  Dietas excessivas: anorexia; bulimia; megavícios gastrossomáticos; glutonaria; au-

topatia. 

39.  Dinheirismos: capitalismo selvagem; ganâncias; megavício dos cifrões. 

40.  Ditaduras: autocracia; totalitarismo; monarquismo; despotismo; despotocracia. 

41.  Drogadições: maconheiro passivo; perdição da vida humana; perdição da proéxis. 

42.  Duelos: combate; competitividade mortífera; concorrência desleal; antifraternidade. 

43.  Ectopismos: superlotações; extemporaneidades; corpos estranhos. 

44.  Embriaguês ao volante: autocídio, heterocídio; megavício da autodesorganização; 

autopatia. 

45.  Enganações: pseudoexpertise; esperteza, tapeação, burla, mistificação, fraude, factoi-

de, fofoca; gersismo; megavício da engodologia. 

46.  Eremitismos: anacoretismo; cenobitismo; isolacionismo; autopatia. 

47.  Estereotipismos: mitos; lendas; folclores; sagas; imaginário popular. 

48.  Eucentrismos: egolatria; egocentrismo infantil; egão, umbigão; megavício da umbi-

guidade; autopatia. 

49.  Fã-clubes: de qualquer tipo; associações de aficionados; grupos de admiradores; 

megavício da adoração; idiotismo cultural. 

50.  Fé: crença; credo; pietismo; mitos; irracionalidades; megavício das crendices. 

51.  Fisiculturismos excessivos: bigorexia, vigorexia; halterofilismo; megavício dos 

músculos; suicídio lento. 

52.  Flores contaminadoras: pesticidas, agrotóxicos, tóxicos; megavício da estética. 

53.  Forcas: enforcamento; patíbulo; cadafalso; pena de morte; cadeira elétrica; câmara 

de gás; guilhotina; garrote vil; fuzilamento; princípio de talião; retaliação; homicídio estatal. 

54.  Fracassomanias: pessimismo cronicificado, sucessofobia; derrotismo; megavício 

da sinistrose. 

55.  Genocídios: etnocídio; homicídios; chacinas; morticínios; holocausto; megassociopatia. 

56.  Grampismos: grampos; espionagens; tevês acusadoras; satélites-espiões. 

57.  Guerras santas: megavício da sublimação do suicídio; idiotismo cultural exicial. 

58.  Gurulatrias: guru; gurucracia; gurulatrose; megavício da dependência. 

59.  Hackerismos: antinformática; assédio intrafísico; ciberpiratarias; megavício da In-

formática. 

60.  Homens-bomba: mulher-bomba; animal-bomba; lavagem subcerebral. 

61.  Homossexualidade: lesbianidade; antifisiologismo. 

62.  Humor negro: trotes universitários excessivos; dia da pendura. 

63.  Ilicitudes: contravenção; ilegalidade; contrabando; grilagem; megavício da margi-

nália. 

64.  Imperialismos: neoimperialismos; supremacismos; hegemonias antidemocráticas. 
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65.  Incestos: pedofilia; abusos sexuais; corrupção; devassidão; complexos; recalques; 

autopatia; promiscuidade. 

66.  Intolerantismos: deslize anticosmoético; fanatismo; intransigência; interiorose; au-

topatia. 

67.  Lutas marciais: sumô; jiu-jítsu; megavícios belicistas modernos; brigas de rua. 

68.  Mafiocracias: confraria anticosmoética; fascínio grupal; concarma patológico; in-

terprisão grupocármica. 

69.  Marginalismos: violências; violações; marginálias; massacres; cambalachos; ma-

quinações; trapaças. 

70.  Mausoléus: catacumbas; ataúdes; cenotáfios; tumbas; jazigos suntuários; orgulho; 

ostentação; materialidade; defesa da autobiografia. 

71.  Mecanicismos: tecnicismos excessivos; manias eletrônicas; compactações disfun-

cionais antifisiológicas. 

72.  Megaconsumismos: requinte, suntuosidade, excessos financeiros; delírio comprati-

vo; autopatia. 

73.  Melindres: mágoa, ressentimento, susceptibilidade, cotoveloma; autopatia. 

74.  Modismos: futilidade trêfega; futilidade social; ninharias; torneio de cuspe a distân-

cia; alicerces do incompléxis; megavícios da futilidade. 

75.  Motociclismos: antissomática; megavício da velocidade. 

76.  Narcisismos: corpolatria; complexo de Adônis; síndrome do espelho; autopatia. 

77.  Nepotismos: compadrios; oligarquias; megavício grupocármico; idiotismo cultural. 

78.  Partidos políticos radicais: Politicologia; extremismos. 

79.  Peles de animais: decoração estigmatizada; moda da morte; antiecologia. 

80.  Plagiarismos: plagiatos; imitações; copialismos; xerografismos; macaquices. 

81.  Politicagens: politicalha; enganação política; oportunismo; maracutaias; conchavos; 

mancomunações; megavício político. 

82.  Promiscuidades: estroinice; lubricidade; verriondez; desordem; orgia; bacanal; ex-

cessos sexuais; overdose; erotomania; megavício da insatisfação. 

83.  Quimismos: gases tóxicos; asbestoses; aditivos alimentares; agrotóxicos; toxemias; 

envenenamentos. 

84.  Quiromancias: engodos; astromancia; hariolomancia; ignorância parapsíquica. 

85.  Rezas: moinhos de orações; terços. 

86.  Rinhas de galos: idiotismo cultural antissubumano; megavício das apostas. 

87.  Roletas-russas: o desafio da dessoma; bareback ou barebacking; autopatia. 

88.  Sequestros: raptos; chantagem emocional; extorsão; terrorismo; terror psicológico. 

89.  Subinformações: malinformação; desinformação; antinotícia. 

90.  Suicídios: autocídio lento; tanatomania; suicídio individual; suicídio de casal; suicí-

dio em grupo; suicídio-homicídio; megafrustração consciencial; autopatia. 

91.  Talismãs: amuletos; andaimes psicológicos; idiotismo cultural. 

92.  Tatuagens: piercing; guizos somáticos; marcas subumanas em humanos. 

93.  Terrorismos: assaltos; roubos; sequestros; sabotagens; arrastões; apagões. 

94.  Touradas: corridas de touros; pseudocultura; animalicídios; idiotismo cultural. 

95.  Tradicionalismos: paleoconservantismos; autofossilizações geradoras de interprisões. 

96.  Tribalismos: antiuniversalismo; idiotismo cultural; megavício clânico. 

97.  Trotismos: excessos telefônicos; tagarelices; tricotagens; dia da pendura (11 de agos-

to); dia da mentira (01 de abril). 

98.  Vasectomia: deferentectomia; mutilações; tipo de megavício da autotomia. 

99.  Vegetarianismos excessivos: macrobiótica; herbívoros. 

100.  Virgindades: eunuquismo; celibato; castidades; autocastrações; onanismo. 

 

Mimo. Na análise da Parapedagogiologia, esta listagem – emoldurada em cores, papel 

cartonado e plastificada – pode ser empregada profilaticamente, ao modo de lâmina técnica (info-

gráfico, esquemão, resumão), como mimo oferecido pelas mães lúcidas aos filhos e filhas, adoles-
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centes queridos, ao completarem 15 anos de idade. Junto pode ainda ser anexado o exemplar en-

cadernado do dicionário de sinônimos mais abrangente com estimulante dedicatória. 

 

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 megatolice indefensável, indicados para a expansão das 

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Megatolice:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

14.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

NA  TERRA  HÁ  QUEM  PENSA  NA  MEGAFRATERNIDADE. 
DENTRE  AS  MEGATOLICES  HUMANAS,  O  GENOCÍDIO 
É  CAUSA  GERADORA  PODEROSA  PARA  O  DEGREDO 

DE  CONSCIEXES  TRANSMIGRANTES  INTERPLANETÁRIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já cometeu alguma ação, participou ou foi vítima 

de alguma megatolice indefensável? Com qual idade física? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Chaves, Mauro; De ONGs e de ArapONGs; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; São Paulo, SP; 29.05.04; 
página A 2. 

2.  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 550 a 553. 
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M E G A T R A F A L    D E R R A D E I R O  
( ME G A T R A F A L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O megatrafal derradeiro é o último megatraço faltante, ou trafal pessoal  

a ser conquistado pela conscin lúcida, ainda pré-serenona, a fim de alcançar neopatamar evolu-

tivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo traço vem do idioma Latim, 

tractiare, de tractus, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover; rolar; levar de rojo; puxar 

para si; atrair”. Surgiu no Século XVI. A palavra falta procede também do idioma Latim, fallita, 

de fallitus, “faltado”. Apareceu no Século XV. O termo derradeiro provém do mesmo idioma La-

tim, der(r)etrarius, “último; extremo”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Traço faltante derradeiro. 2.  Megatrafal último. 

Neologia. As 4 expressões compostas megatrafal derradeiro, megatrafal derradeiro 

egológico, megatrafal derradeiro planetário e megatrafal derradeiro galáctico são neologismos 

técnicos da Megatrafalologia. 

Antonimologia: 1.  Megatrafar. 2.  Megatrafor. 

Estrangeirismologia: o trafor onipresente atuante urbi et orbi na vida da conscin lúcida; 

a performance da vida; o acid test da autovivência; o upgrade dos desempenhos; o selfscrutiny 

quanto às próprias ações diuturnas; o aparato sensorium; o Traforium; o megaexemplo de strong 

profile evolutivo; o final challenge seriexológico; as investigações teáticas sobre a formless life. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência das holoprioridades evolutivas pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade vivencial; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade traforista; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade 

consolidada; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os 

paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os megapen-

senes; a megapensenidade; o holopensene pessoal harmonizador de holopensenes conscienciais  

e ambientais; a força holopensênica inescondível aos paraolhos atilados; o domínio extremo do 

holopensene planetário; a suprema sintonização da autopensenização ao fluxo do Cosmos. 

 

Fatologia: o megatrafal derradeiro; a condição neutral dos pré-serenões com ausência de 

trafores faltantes ou trafais extremos ou críticos; o saber faltante; o traço pessoal faltante no mo-

mento evolutivo; a falta de autodiscernimento evolutivo como sendo o megatrafal-mor; o autotra-

falismo é a submissão à ignorância evolutiva; a evolução consciencial como sendo o preenchi-

mento contínuo de trafais; as últimas investidas recinológicas do Serenão; os traços faltantes para 

a transição à existência puramente mentalsomática; as aquisições ressomáticas conclusivas; as 

aprendizagens finais da Tudologia Materiológica; as últimas megacompetências intrafísicas rema-

nescentes a serem incorporadas à personalidade serenona; os remates assistenciais pré-tritanatose; 

a acabativa seriexológica. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os resquícios experienciais requeridos ao desfecho da performance 

interdimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das associações físicas e extrafísicas de ideias; o siner-

gismo dos trafores magnos alavancando a autevolução; o sinergismo autoridade cosmoética–for-

ça presencial exemplar. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do 

máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio da evolução permanente; 

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pes-

soal; o princípio de contra fatos e parafatos não há argumentos nem parargumentos. 

Codigologia: as regras dos códigos de etiqueta social; as indicações do código grupal de 

Cosmoética (CGC); as derradeiras cláusulas teáticas inseridas ao código pessoal de Cosmoética 

(CPC) exigidas para a libertação da seriexialidade existencial evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da consciexialidade livre; a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da estatística 

aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existen-

cial; as técnicas cosmovisiológicas; a técnica de viver disciplinadamente; a máxima destreza em 

Paratecnologia Assistencial Avançada. 

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 Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da autodedicação multiexistencial à busca da excelência em pro-

cedimentos evolutivos inegoicos; os efeitos assistenciais do exemplarismo traforístico superando 

as barreiras proxêmicas e cronêmicas. 

Ciclologia: o desenlace do ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio conscin-trafor–conscin- 

-trator; o binômio criatividade-racionalidade; o binômio intelectualidade-praticidade; o binômio 

criticidade-cosmoeticidade; o binômio cientificidade-interassistencialidade; o binômio hiperati-

vidade perceptiva–atilamento paraperceptivo; o binômio inteligência evolutiva–megavontade in-

quebrantável; o binômio objetivos derradeiros–autesforços finais. 

Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferra-

mentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a in-

teração proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo 

pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito; a interação Serenolo-

gia-Epiconscienciologia. 

Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescen-

do indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neo-

cognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-para-

cerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo 

desfecho seriexiológico intrafísico–desfecho seriexiológico extrafísico (condição da pré-CL)–tri-

tanatose. 

Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio intercom-

preensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio retrocognitor–formador de opini-

ão–produtor de conhecimentos; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio megaatributo-mega-

trafor-megapensene; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio autevolutivo elimi-

nação de trafar–aquisição de trafal–fixação de trafor; o trinômio da Holomaturologia autodis-

cernimento-CPC-interassistencialidade; o preparo para a teática do trinômio assomaticidade- 

-ageneticidade-asseriexialidade. 
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Polinomiologia: a demonstração teática do polinômio autocrítica-autoincorruptibilida-

de-autocosmoética-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo trafor onipresente / megatrafar explícito; o antago-

nismo traforão / trafarão. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico quanto à vida cotidiana; as leis da Evo-

luciologia; a compreensão das leis cósmicas. 

Filiologia: a traforofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a parapsi-

cofilia; a priorofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a traforoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a poten-

cioteca; a epicentroteca; a criativoteca; a superlativoteca. 

Interdisciplinologia: a Megatrafalologia; a Intrafisicologia; a Traforologia; a Autoprio-

rologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o 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 traforista; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens megaexemplar; o Homo sapiens praeparatus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatrafal derradeiro egológico = a conquista da autosserenidade; mega-

trafal derradeiro planetário = a conquista da autocognição, em nível grupal, quanto ao planeta 

Terra; megatrafal derradeiro galáctico = a conquista da automegacognição, em nível cósmico, da 

Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura da Autotraforologia; a Paraculturologia Planetária útil; a Mul-

ticulturologia da Serenologia. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Autotraforologia, dentre os últimos megatrafais a serem 

adquiridos pelos pré-serenões, homens e mulheres, podem ser incluídos, por exemplo, estes  

4, dispostos na ordem alfabética, conforme as especialidades da Conscienciologia: 

1.  Autoincorruptibilidade: definitiva, teática, na Cosmoeticologia. 

2.  Automegacognição terrestre: abrangente, cosmovisiológica, na Autosseriexologia. 

3.  Autosserenidade: a anticonflitividade; a imperturbabilidade; na Serenologia. 

4.  Inteligência evolutiva (IE) pessoal: ampla, serenológica, na Autevoluciologia. 

 

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 megatrafal derradeiro, indicados para a expansão das 

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

01.  Automegatrafarismo:  Interassistenciologia;  Neutro. 

02.  Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

03.  Conscin-trafar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

04.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

05.  Epiconscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Megatrafar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Pré-Consciex  Livre:  Serenologia;  Homeostático. 

11.  Trafalismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Trafarão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Trafor  consequente:  Traforologia;  Homeostático. 

14.  Trafor  enganador:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Trafor  onipresente:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

QUEM  ADMITE,  COM  AUTOCRÍTICA  SINCERA,  A  EXISTÊN-
CIA  DE  PERTINÊNCIA  E  ADEQUAÇÃO  NA  PESQUISA  DOS  

PRÓPRIOS  MEGATRAFAIS  DERRADEIROS,  DEMONSTRA  

ELEVADO  NÍVEL  DE  DINÂMICA  TEÁTICA  AUTEVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Qual ou quais megatrafais derradeiros, dentre os 4 exemplificados, vo-

cê, leitor ou leitora, já conquistou? Desde quanto? 
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M E G A T R A F A R  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megatrafar (mega + tra + far) é o maior traço-fardo ou o megadefeito na 

estrutura do microuniverso da consciência, consciex, conscin, homem ou mulher, responsável pe-

la regressão ou estagnação da evolução, a partir dos princípios da Cosmoeticologia e da Evolucio-

logia, avaliados de modo individual, teático e prioritário. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo traço vem do idioma Latim, 

tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de 

rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu no Século XVI. O termo fardo é de origem controversa, prova-

velmente do idioma Francês Antigo, fardel, hoje, fardeau, “peso”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Megatraço-fardo. 02.  Trafar majoritário. 03.  Megadefeito. 04.  Ví-

cio pessoal. 05.  Subdiscernimento. 06.  Apedeutismo. 07.  Hipomaturidade pessoal. 08.  Inépcia. 

09.  Travão evolutivo. 10.  Atributo comum. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos (neologismos) derivados do vocá-

bulo trafar: automegatrafar; autotrafar; autotrafarismo; autotrafarista; conscin-trafar; endotra-

far; megatrafar; megatrafarismo; minitrafar; multitrafarismo; neomegatrafar; paratrafar; retro-

trafar; trafarina; trafarino; trafarismo; trafarista; trafarístico; Trafarologia; trafarológica; tra-

farológico; trafarologista; trafaróloga; trafaroteca. 

Neologia. O vocábulo megatrafar e as duas expressões compostas megatrafar conclusi-

vo e megatrafar acrescentador são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Megatrafor. 02.  Megatraço-força. 03.  Megatrafor majorante. 04.  Me-

gatalento pessoal; talentão. 05.  Trafor majoritário; trafor marcante. 06.  Predicado. 07.  Discerni-

mentologia; superdiscernimento. 08.  Engenhosidade. 09.  Hiperacuidade pessoal. 10.  Atributo 

raro. 

Estrangeirismologia: o Trafarium. 

Atributologia: predomínio das sentidos somáticos, especificamente da visão. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem me-

gatrafares autoignorados. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; o nível da patopen-

senidade. 

 

Fatologia: o megatrafar; o megatrafarismo; o automegatrafar; o trafar majoritário; o me-

gatrafar regressiogênico; a fraqueza presencial; a conflitividade; o antidiscernimento pessoal;  

a carência da inteligência evolutiva (IE); a incoerência anticosmoética; a infradotação intelectual; 

a egocarmalidade exacerbada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evolucio-
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logia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Enumerologia: a apatia; a teimosia; a rebeldia; a felonia; a vilania; a avaria; a anomalia. 

Binomiologia: o binômio homem-bomba. 

Trinomiologia: o trinômio interprisão-amarração-coerção; o trinômio reciclar-reedu-

car-ressocializar. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo megatrafar / materpensene evolutivo. 

Politicologia: a antidemocracia; a eucracia; a autocracia; a asnocracia; a despoto-

cracia; a cerberocracia; a assediocracia (ditadura). 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a criticofobia; a recexofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a megalomania; a ludomania; a toxicomania. 

Mitologia: a megamitologia materialista. 

Holotecologia: a trafaroteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia;  

a Evoluciologia; a Proexologia; a Megatrafarologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin enci-

clopedista. 

 

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 intelectual; o reciclante existencial; o inver-

sor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; 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 intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; 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 megatrafarista; o Homo sapiens conscientia trafaralis;  

o Homo sapiens humanus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatrafar conclusivo = a dedicação e o entusiasmo do terrorista, ho-

mem-bomba ou mulher-bomba, pelas práticas do morticínio; megatrafar acrescentador = a dedi-

cação e o entusiasmo da pessoa, homem ou mulher, na prática do genocídio. 

 

Culturologia: a falta da Megacultura da Conscienciologia Teática. 
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Estigmas. À luz da Conscienciometrologia, há megatrafares sociais ou estigmas grupo-

cármicos simples e complexos, específicos de certas regiões ou países. Nestes casos, o local (ho-

lopensene) fica estigmatizado por algum costume arraigado, hábito venerado ou tradicionalismo 

glorificado, mas francamente condenados por serem prejudiciais à vida ou à saúde e, portanto, 

sem qualquer defesa racional, dentro da Evoluciologia e da Cosmoeticologia, por exemplo, estes  

8, dispostos na ordem alfabética: 

1. Charuto: em Cuba. 

2. Chimarrão: no Rio Grande do Sul, Brasil. 

3. Circuncisão: em Israel. 

4. Infibulação: em 28 países africanos. 

5. Oktoberfest: em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. 

6. Pena de morte: em várias nações. 

7. Santo Daime: União do Vegetal, Brasil. 

8. Uísque: na Escócia. 

 

Pesquisa. Será sempre incompleto pesquisar os megatrafares sem investigar os erros ló-

gicos, os atos falhos, as gafes, as omissões deficitárias, os lapsus linguae quando habituais. 

 

Trafar. Segundo o conscienciograma, o trafar é o traço-fardo, específico, da personali-

dade, o reboque congestionador do trânsito da autevolução; a tara da consciência, excrescência 

da auto-herança parapatológica. Exige catarse, purga, enxugamento ou purificação. Quem enten-

de, identifica e aceita a realidade dos autotrafares consegue exterminá-los de vez. 

Psicossoma. Fruto espúrio do subcérebro abdominal, o trafar inibe o mentalsoma, a ex- 

pansão da intelectualidade e a dinamização do autodiscernimento. Desse modo, consegue conge-

lar as ações da consciência no ponto-morto evolutivo, a partir das manifestações do psicossoma 

ainda enfermo (calos, calcanhar de Aquiles, distúrbios parapatológicos). 

 

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 megatrafar, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Toxicomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  FALTA  DA  IDENTIFICAÇÃO  DO  MEGATRAFAR,  POR  

PARTE  DA  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA,  EVIDENCIA  A  MAIOR  

MÁ  VONTADE  DA  PESSOA  PARA  CONSIGO  MESMA  OU 
A  DESISTÊNCIA  TEMPORÁRIA  DA  AUTEVOLUÇÃO. 
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Questionologia. Você já identificou, com certeza autocrítica, o próprio megatrafar, bási-

co, mais marcante? Qual a natureza desse megatrafar: física, mental, somática, intelectual, emo-

cional, social, artística, energética, parapsíquica, comunicativa, volicional, criativa? Você já sabe 

empregar os megatrafores para eliminar os trafares? 
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M E G A T R A F A R    AN T I M A X I P R O É X I S  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megatrafar antimaxiproéxis é o traço-fardo mais atuante da conscin, 

quando homem ou mulher desorganizada, ou sem priorização existencial, responsável pelo desen-

trosamento da própria personalidade com as companhias evolutivas humanas para a consecução 

da programação existencial em grupo, levando-a ao incompléxis. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo traço vem do idioma Latim, 

tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de 

rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu no Século XVI. O termo fardo é de origem controversa, prova-

velmente do idioma Francês Antigo, fardel, hoje, fardeau, “peso”. Apareceu no Século XV.  

O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Surgiu no Sé-

culo XVI. O elemento de composição maxi provém do idioma Latim, maximus, superlativo de 

magnus, “grande”. A palavra programa deriva também do idioma Latim, programma, “publica-

ção por escrito; edital; cartaz”, e esta do idioma  rego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de 

prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Apareceu no Século XVIII. O vocá-

bulo programação surgiu no Século XX. O termo existencial deriva do idioma Latim Tardio, 

existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Etiologia do incompléxis. 2.  Antigrupocarmalidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas megatrafar antimaxiproéxis, megatrafar antimaxi-

proéxis humano e megatrafar antimaxiproéxis parapsíquico são neologismos técnicos da Parapa-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Megatrafor pró-maxiproéxis. 2.  Grupocarmalidade produtiva. 

Estrangeirismologia: o Trafarium; a defesa vaidosa do status social alcançado; o loser 

evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evolutiva aplicada à consecução da proéxis grupal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da programação existencial em grupo; os egopen-

senes; a egopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os infantopensenes; a infan-

topensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; 

os minipensenes; a minipensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os ociopensenes;  

a ociopensenidade; a sucumbência à retroforma holopensênica trafarística; a desambientação ao 

holopensene maxiproexológico. 

 

Fatologia: o megatrafar antimaxiproéxis; os grandes talentos desperdiçados; os desacer-

tos em geral nas maxiproéxis; a autonegligência cronicificada ante às priorizações evolutivas evi-

dentes; as perdas de tempo, de energias, de aportes existenciais proexológicos, de oportunidades 

preciosas e, o pior de tudo, as perdas de companhias evolutivas estratégicas; a exaltação da perife-

ria existencial em detrimento do megafoco reciclador, bem conhecido; o posicionamento proexo-

lógico débil; a empolgação infantil com a as pseudorregalias intrafísicas; a preferência pelo pe-

destal na Socin Patológica à calourice na autevolutividade lúcida; a tentativa de prolongar a pseu-

dotranquilidade da vida sem responsabilidades evolutivas; as pseudocertezas absolutas perante as 

opções desviantes; a desconsideração ao incômodo íntimo persistente; a autocorrupção indisfarçá-

vel para si mesmo; as defesas do evolutivamente indefensável; as justificativas do cosmoetica-
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mente injustificável; as fissuras cosmoéticas inatacadas levando à autoexclusão do labor tarístico; 

a capacidade interassistencial tornada secundária perante os interesses egocêntricos. 

 

Parafatologia: a ausência das práticas do estado vibracional (EV) profilático; a esnoba-

ção às dicas dos amparadores intra e extrafísicos; a ingratidão à preceptoria intermissiva; o des-

respeito com o próprio investimento autevolutivo na intermissão prévia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico maxiproéxis frustrante–maxiproexista fracas-

sado. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio cosmoético “se 

não presta não adiante fazer maquilagem”; o princípio “quanto maior o tempo em desvio, maior 

o esforço de retorno à pista”; o princípio de não postergação do evolutivamente melhor. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as omissões defici-

tárias. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evolucio-

logia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Evolu-

ciólogos. 

Efeitologia: os efeitos da recin intermissiva anulados pelo binômio egoísmo-orgulho; os 

efeitos do acovardamento consciencial diante dos contrafluxos à tares; os efeitos dificultadores 

da perda das companhias evolutivas. 

Neossinapsologia: os travões mentais às neossinapses e parassinapses; as retrossi-

napses patológicas abafando as paraneossinapses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo patológico das imaturidades consecutivas; o ciclo erro-correção- 

-acerto. 

Binomiologia: a desconsideração ao binômio admiração-discordância; a renitência no 

binômio autoperodamento-heteroimperdoamento; o desequilíbrio no binômio recebimento-retri-

buição; a inconsequência perante o binômio miniganhos a curto prazo–megaperdas a longo 

prazo. 

Interaciologia: a interação irresponsabilidade grupocármica–descompromisso autevo-

lutivo. 

Crescendologia: a perda do fôlego no crescendo de autorrenovações requeridas à con-

secução da maxiproéxis; o crescendo patológico melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio reciclar-reeducar- 

-ressocializar. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo megatrafar / materpensene evolutivo; o antagonismo 

autopensenização cosmovisiológica / autopensenização monovisiológica; o antagonismo coope-

ração / competição. 

Paradoxologia: o paradoxo do desconforto intraconsciencial inerente à zona de confor-

to autevolutivo; o paradoxo da defesa da autobiografia capaz de manchar a holobiografia. 

Politicologia: a antidemocracia; a eucracia; a autocracia; a asnocracia; a despoto-

cracia; a cerberocracia; a assediocracia. A política demagógica de querer agradar a todos. 

Legislogia: a lei do menor esforço proexológico. 

Filiologia: a hedonofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a criticofobia; a recexofobia; a sociofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a ludomania. 

Mitologia: a instauração dos mitos ilusórios da intrafisicalidade; o mito da inexistência 

do regressismo autevolutivo; o mito da infinitude do tempo proexológico. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a trafaroteca; a nosoteca; a absurdoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Megaproexologia; a Psiquiatria; a Psicologia;  

a Consciencioterapia; a Enganologia; a Desviologia; a Perdologia; a Antidiscernimentologia; a In-

coerenciologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; a Megatrafarologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin esquecida dos compromissos pré-ressomáticos. 

 

Masculinologia: os voluntários frustrados; os voluntários frustradores. 

 

Femininologia: as voluntárias frustradas; as voluntárias frustradoras. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antiproexis; o Homo sapiens megatrafarista; o Homo sa-

piens conscientia trafaralis; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sa-

piens deviatus; o Homo sapiens fallaciosus; o Homo sapiens stigmaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatrafar antimaxiproéxis humano = o incompléxis pessoal em função 

de causas ou falhas especificamente intrafísicas; megatrafar antimaxiproéxis parapsíquico = o in-

compléxis pessoal em função de causas ou falhas especificamente paraperceptivas. 

 

Culturologia: a cultura inútil; a cultura do boavidismo; a falta da Megacultura da 

Conscienciologia Teática. 

 

Abertura. O viés e a vertente do caminho da proéxis grupal ocorrem de múltiplas ma-

neiras. Em geral, surgem várias indicações ou potenciais, mas somente única abertura. 

Impedimentos. Os desperdícios de oportunidades, impedimentos ou pseudaberturas po-

dem ser dos outros ou da própria conscin. Tais impedimentos apresentam causas diversas, por 

exemplo, apriorismoses, reações imaturas de toda natureza, preguiça mental, desleixo quanto ao 

tempo da vida humana. Todos considerados inadequações à exemplificação da tares. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

categorias de megatrafares antimaxiproéxis, mais encontradiças no universo da Elencologia da  

Conscienciologia, relativas a personalidades em subnível, compassageiros ou cobaias sem reações 

evolutivas, personalidades óbvias, porém, não exemplares: 

01.  Autodisponibilidade tardia: pessoa lenta nos autoposicionamentos decisivos da 

existência; retardatária proexológica de despertamento tardio; demonstra ao final, inutilmente, al-

guma decisão para a consecução das tarefas programadas quando em condições impraticáveis, ví-

tima da invalidez ou a caminho da dessoma. A vida humana passa mais rapidamente para a pes-

soa incauta. 

02.  Dependente do governo: pessoa com alto gabarito de sociabilidade, defensora de 

lobismos e governantes; realizadora política medíocre das mesmas obras vulgares de vidas preté-

ritas, sempre submissa aos recursos do Estado e à situação política. O melhor para se viver  

é a existência com interdependência quanto às consciências e às instituições. 

03.  Escritor desperdiçado: pessoa, homem ou mulher, com ficha preparada para o au-

torado tarístico; multidiplomado; erudito; em geral poliglota e viajado, estimulado com aportes 

necessários ao mentalsoma e autexperiências, contudo jamais se predispondo para o desempenho 
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real das tarefas; postergador de empreendimentos intelectuais; muitas personalidades chegam nes-

te estado à terceira idade física ociosa e à melin sem qualquer preparo para a dessoma próxima. 

Quem começa postergando o prioritário para depois, pode acabar postergando-o para a próxima 

vida humana. 

04.  Fissura do mentalsoma: predominância da psicossomaticidade; pessoa brilhante 

com as ideias, mas conflitiva nas relações emocionais com os compassageiros evolutivos da ma-

xiproéxis; rebelde quanto à Consciencioterapia. Mais comum em mulheres, a partir da meia-idade 

física. 

05.  Intelectual religioso: conscin de mentalsoma potente, contudo sempre relutante 

quanto às reciclagens abertas da tares; personalidade genuflexa ante algum viés religioso ou pusi-

lânime quanto à autoparaperceptibilidade. O objetivo de quem estuda é essencial. 

06.  Interesses terra-a-terra: personalidade com possibilidades extraordinárias de en-

trosamento, mas presa às administrações terrestres de autexposições sociais e intelectuais, sem se 

dedicar à realização da megagescon; pessoa repetidora de tarefas medíocres do pretérito, aquém 

das próprias potencialidades. As ilusões da vida humana podem envolver qualquer pessoa não re-

flexiva. 

07.  Milionário frustrado: o homem autoconsciente com todos os potenciais para a me-

gagescon libertária, mas permanecendo à margem das grandes realizações, sujeito ao vil metal, 

lavando dinheiro, em geral dessomando e deixando enorme fortuna inaplicada evolutivamente.  

O fascínio pela acumulação ociosa da fortuna está entre os mais grotescos e baratrosféricos. 

08.  Minidissidência ideológica: conscin acomodada a subnível intelectual, regressivo; 

apresenta evidente incapacidade de funcionar em grupo entrosado de megafraternidade; tendência 

a trabalho egocêntrico (show solo); defesa arraigada da autobiografia brincando de viver. Toda  

realização nasce de autesforços evolutivos. 

09.  Pessoa interessada: homem abonado empolgado com os próprios negócios terres-

tres intermináveis, fazendo dos empreendimentos cosmoéticos evolutivos meros bicos, aqui e ali, 

apenas para constar, sem encarar de frente as tarefas libertárias aceitas por si mesmo antes de res-

somar. Dentre as piores irresponsabilidades, a falta de megafoco está sempre presente. 

10.  Submissão à Eletronótica: a conscin com ausência de autorreciclagem existencial; 

automesméxis; influência do Zeitgeist; perda das renovações evolutivas do Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático. A fama e a celebridade humanas ainda abalam multidões de desavisados. 

11.  Sujeição à Arte: a pessoa portadora de apriorismose arraigada; dedicação às práti-

cas repetitivas da tacon infantil; distanciamento das tarefas do esclarecimento mentaissomáticas 

pré-estabelecidas na intermissão e assumidas por si própria. As maiores paixões podem ser en-

contradas entre os artistas em geral. 

12.  Vida dispersiva: a pessoa da autodesorganização existencial; submissa às autodes-

priorizações; exibição continuada de imaturidades regressivas; vítimas de maus hábitos e falta de 

pé-de-meia pessoal. Há imensos talentos esbanjados aqui e ali. 

 

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 megatrafar antimaxiproéxis, indicados para a expansão 

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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09.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Megatrafar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  MEGATRAFAR  ANTIMAXIPROÉXIS  SURGE  EM  CONS-
CINS  FREQUENTEMENTE  COM  TALENTOS  DE  ALTO  NÍVEL  

ANULADOS  POR  ALGUM  DEFEITO  MORAL  OU  EMOCIO-
NAL,  SURPREENDENTE,  DE  BASES  PARAGENÉTICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as possibilidades da perda de al-

gum colega da programação existencial em grupo? Qual atitude cosmoética tomou a respeito? 
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M E G A T R A F A R    E X P L Í C I T O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megatrafar explícito é a ação humana, aberta, da personalidade, inclusive 

pública, líder ou liderada, seja por escrito ou falada, da exposição inescondível de alguma invirtu-

de ou maxifissura pessoal, óbvia, anticosmoética, indefensável e, não raro, até jactante, de van-

glória, estigmatizando inapelavelmente a autobiografia. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu no 

Século XIX. O vocábulo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; 

arrastar; mover; rolar”. Surgiu no Século XVI. O termo fardo é de origem controversa, provavel-

mente do idioma Francês Antigo, fardel, hoje fardeau, “peso”. Apareceu no Século XV. A pala-

vra explícito procede do idioma Latim, explicitus, de explicare, “abrir; desembrulhar; desenfar-

dar; desemaranhar; desembaraçar; livrar; tornar fácil; esclarecer; expor; narrar minuciosamente”, 

e esta de explicatus, “ação de desenvolver, de desdobrar, de estender”. Surgiu no mesmo Século 

XV. 

Sinonimologia: 01.  Megatrafar confesso. 02.  Megatrafar evidente; megatrafar notório. 

03.  Megafissura intraconsciencial. 04.  Estigma consciencial. 05.  Insensatez categórica. 06.  Au-

tolabéu ignorado; deformidade trafarina. 07.  Deficiência anticosmoética; fraqueza moral.  

08.  Desvirtude óbvia; falha de caráter. 09.  Distorção irracional. 10.  Inabilidade política; incom-

petência diplomática. 

Neologia. As 3 expressões compostas megatrafar explícito, megatrafar explícito escrito 

e megatrafar explícito falado são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Megatrafor explícito. 02.  Megavirtude pessoal. 03.  Sensatez evi-

dente. 04.  Acerto traforino. 05.  Predicado ético. 06.  Fortaleza moral. 07.  Inteireza de caráter. 

08.  Correção de conduta. 09.  Habilidade política. 10.  Competência diplomática. 

Estrangeirismologia: o raciocínio falho expresso e exaltado urbi et orbi; a closed mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento 

evolutivo quanto à cosmoeticidade policármica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do antidiscernimento; os retropensenes; a retro-

pensenidade; a carência dos lucidopensenes e da lucidopensenidade; os nexopensenes ignorados; 

a nexopensenidade desconhecida; a inflexibilidade dos pensenes pessoais; os vícios da autopense-

nidade trafarina; a assinatura autopensênica infamante. 

 

Fatologia: o megatrafar explícito; a imperfeição moral notória; a inclinação patológica 

manifesta; a fraqueza autocosmoética evidente; a deformidade de caráter iniludível; o defeito da 

personalidade indefensável; a exposição de erro irretratável; a defesa da tolice mórbida; a incoe-

rência pessoal crassa; a insensatez pública indiscutível; o mau exemplo do homem público amau-

rótico; a incompetência evolutiva, pessoal, inequívoca; a reflexão equivocada; o ato pensado su-

perficialmente; a abordagem errada; a falta clara de autodiscernimento; o disparate intelectual;  

a cosmovisão inexistente; a apologia incontida da Anticosmoeticologia; a indignidade marcante 

sem reservas; o demérito inapelável; o desdouro exposto sem restrições; a peremptoriedade ex-

posta formalmente; a exaltação da própria mazela; a escara moral; a mácula na autobiografia;  

o mau emprego da parcela pessoal do livre arbítrio; o prejuízo à autevolução consciencial; a igno-

rância autoconscienciométrica dos próprios megatrafares. 
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Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as ins-

pirações baratrosféricas; o rechaço aos amparadores extrafísicos de função; a convocação e manu-

tenção de más companhias extrafísicas; o enredamento pessoal em interprisões grupocármicas;  

a nódoa pró-melex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autopensenidade-Baratrosfera. 

Principiologia: o princípio da atração dos afins. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivamente regressivos dos atos ou exemplos anticosmoé-

ticos. 

Neossinapsologia: os travões mentais às neossinapses e parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo patológico das imaturidades consecutivas. 

Enumerologia: a confidência; a confissão; a declaração; a proclamação; o anúncio; a re-

velação; o desabafo. 

Interaciologia: a interação patológica nosopensene sem eufemismo–insensatez sem am-

biguidade. 

Crescendologia: o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade. 

Trinomiologia: o trinômio retroideia-retrovisão-retrorrealidade. 

Antagonismologia: o antagonismo autopensenização cosmovisiológica / autopenseniza-

ção monovisiológica. 

Politicologia: a assediocracia (ditadura); a mafiocracia; a cerberocracia; a barbarocra-

cia; a asnocracia; a belicosocracia; a autocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Fobiologia: a bibliofobia; a criticofobia. 

Maniologia: a patomania; a megalomania; a tiranomania; a hoplomania. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a trafaroteca; a nosoteca; a absurdoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Psiquiatria; a Psicologia;  

a Consciencioterapia; a Enganologia; a Desviologia; a Perdologia; a Antidiscernimentologia; a In-

coerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

ca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o líder pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a líder pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens deviatus; 

o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens fallaciosus; o Homo sa-

piens stigmaticus; o Homo sapiens megaexplicitus; o Homo sapiens explicator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megatrafar explícito escrito = quando grafado ou chancelado pelas pró-

prias mãos; megatrafar explícito falado = quando exposto verbalmente ou chancelado pelas pró-

prias palavras. 
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Culturologia: a cultura patológica do Ignorantismo; a cultura patológica da impuni-

dade. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Personologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 personalidades expositoras, durante a própria vida humana, de megatrafares explícitos, seja por 

meio de confissões escritas ou do registro historiográfico de declarações públicas: 

1.  Bush, George Walker (1946–) – torturador –, presidente dos EUA durante 8 anos, 

invasor do Iraque, em 2002: antes de deixar o governo afirmou publicamente ser francamente  

a favor da tortura dos prisioneiros de guerra. 

2.  Geisel, Ernesto (1908–1996) – torturador –, ditador brasileiro durante 5 anos: defen-

deu abertamente, com tranquila hediondez, em livro publicado, o emprego técnico e político da 

tortura humana, inclusive dos brasileiros conterrâneos e contemporâneos. 

3.  Hitler, Adolf (1889–1945) – racista –, ditador alemão, nazista, durante 12 anos, con-

siderado a pior personalidade humana do Século XX: defendeu, em livro autobiográfico, o racis-

mo despudorado, além de promover a matança de milhões de pessoas inocentes. 

4.  Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov (1870–1924) – apologista do ódio –; defendeu  

o ódio como sendo a base do comunismo. 

5.  Lula, Luis Inácio – da Silva (1945–) – ignorantista – presidente do Brasil durante  

8 anos: na condição de adepto do Ignorantismo, sem saber, defendeu descaradamente, durante 

duas gestões, a antieducação do povo e o próprio apedeutismo, afirmando até jamais ler porque  

sofria azia com a leitura. 

6.  Napoleão I (1769–1821) – apologista do morticínio – imperador da França. 

7.  Niemeyer, Oscar (1907–) – apologista de megagenocida – considerado o maior ar-

quiteto do Brasil: defendeu com veemência, com toda convicção, em artigo publicado, aos 101 

anos de idade, o megagenocida, russo, do Século XX, Joseph Iosif Vissarionovich Dzhugashvili 

Stalin (1879–1953). 

 

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 megatrafar explícito, indicados para a expansão das 

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

04.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Ignorantismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Megatrafar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Trafalismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  MEGATRAFAR  EXPLÍCITO,  PRINCIPALMENTE  QUANDO  

PROCEDE  DE  ALGUMA  AUTORIDADE  HUMANA,  FUNCIONA  

COMO  CLARA  ADVERTÊNCIA  PARA  TODOS  OS  CIDA-
DÃOS  E  CIDADÃS  QUANTO  À  QUALIDADE  DO  GOVERNO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou algum megatrafar explícito pró-

prio ou de outrem? Como reagiu ao fato? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Conti, Mario Sergio; Azia, ou o Dia da Caça (Lula vs. Leitura); Piauí; Revista; Mensário; Ano 3; N. 28; 

Seção: O Primeiro e o Terceiro Poder; 1 charge; 1 foto; São Paulo, SP; Janeiro, 2009; páginas 18 a 20. 
2.  Hitler, Adolf; Minha Luta (Mein Kampf); Autobiografia; 428 p.; 23 x 15,5 cm; br.; 27 caps.; Editora Mo-

raes; São Paulo, SP; 1983; páginas 185 a 212. 

3.  O Estado de S. Paulo; Editorial; O Veto de Bush à Lei Antitortura; Jornal; Diário; Ano 129; N. 41.783; 
Seção; Notas e Informações; São Paulo, SP; 11.03.08;  página A 3. 

4.  Teixeira, Jerônimo; A Invenção de Niemeyer (Reabilitação do Tirano Stalin); Veja; Revista; Semanário; 

Ano 42; N. 3; Ed. 2.096; Seção: Cultura; 5 fotos; São Paulo, SP; 21.01.09; páginas 30 e 31. 
5.  Veiga, José Manuel; Citações para Cínicos; rev. Celina Veiga de Oliveira; 166 p.; glos. 900 termos; 464 

refs.; 23,5 x 15 cm; br.; Editorial Lio; Cascais; Portugal; 1992; páginas 36 (Lenin) e 141 (Napoleão I). 
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M E G A T R A F O R  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O megatrafor é o maior traço-força ou o megatalento predominante na es-

trutura do microuniverso da consciência, capaz de sustentar as reciclagens evolutivas máximas  

e a recin, a partir do código pessoal de Cosmoética (CPC), analisado e depurado teaticamente, 

bem como manter o materpensene impulsionado em alto nível de dinamismo e construtividade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocábulo traço vem do idioma Latim, 

tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa e lentamente; rolar; levar de 

rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu no Século XVI. A palavra força provém igualmente do idioma 

Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; 

virtuoso; formoso”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Megatraço-força; traço-força máximo. 2.  Megatrafor majorante.  

3.  Megatalento pessoal; talentão. 4.  Trafor majoritário; trafor marcante. 5.  Predicado. 6.  Discer-

nimentologia; superdiscernimento. 7.  Engenhosidade. 8.  Hiperqualidade pessoal. 9.  Atributo 

raro. 

Arcaismologia. Termo antigo, popular, designando o megatrafor, hoje envilecido pelo 

emprego abusivo do demagogismo político, religioso, teológico, angiológico e artístico: virtude. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos (neologismos) derivados do vocá-

bulo trafor: antitrafor; automegatrafor; autotrafor; autotraforismo; autotraforista; endotrafor; 

megatrafor; megatraforismo; minitrafor; minitraforismo; multitraforismo; neomegatrafor; neo-

trafor; paratrafor; pseudotrafor; retrotrafor; traforina; traforino; traforismo; traforista; traforís-

tico; Traforologia; traforológica; traforológico; traforologista; traforólogo; traforoteca. 

Neologia. O vocábulo megatrafor e as duas expressões compostas megatrafor mínimo  

e megatrafor máximo são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Megatrafar. 2.  Megatraço-fardo. 3.  Trafar majoritário. 4.  Defeito.  

5.  Vício pessoal. 6.  Subdiscernimento. 7.  Apedeutismo. 8.  Hipomaturidade pessoal. 9.  Inépcia. 

Estrangeirismologia: o Traforium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento holomaturológico. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Há mega-

trafores discretos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; a força autopensêni-

ca; o nível da ortopensenidade. 

 

Fatologia: o megatrafor; o megatraforismo; o automegatrafor; o trafor majoritário;  

o megatrafor evoluciogênico; o megatrafor parageneticogênico; o megatrafor geneticogênico;  

a força da megavontade inquebrantável; a força cosmoética; a força presencial; a força traforista; 

a anticonflitividade; a heterassistencialidade pessoal; o autodiscernimento avançado; a liderança; 

a identificação pessoal; a singularidade pessoal; a inteligência evolutiva (IE) apurada; a polinteli-

gência lúcida exuberante; a incorruptibilidade pessoal; a autocoerência cosmoética; a superdota-

ção intelectual; o entrecruzamento de sutilezas; a associação de neoideias; o ordeirismo; a perse-

verança racionalizada; a policarmalidade pessoal; a genialidade; a erudição; a polimatia; a maxi-

moréxis. 
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Parafatologia: a força parapresencial; o Curso Intermissivo (CI) avançado pessoal; a ho-

lobiografia pessoal; o autorrevezamento multiexistencial; o macrossoma; a ofiex; a despertici-

dade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a vivência do princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evolucio-

logia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Enumerologia: a ferramenta básica da conscin; o pilar do êxito evolutivo; a megachave 

evolutiva; o amplificador da autoconsciencialidade; o vetor do autodiscernimento; o catalisador 

do prioritário; o primado da autoconsciencialidade. 

Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene. 

Holotecologia: a superlativoteca; a traforoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; o Traforismo; a Megatraforologia; a Cosmo-

eticologia; a Holomaturologia; a Serenologia; a Lucidologia; a Ortopensenologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Autoparapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: megatrafor mínimo = o materpensene do ser desperto; megatrafor máximo 

= o materpensene da semiconsciex. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólo-

go; o líder cosmoético; o reciclante maxidissidente; o superdotado intelectual; o gênio; o erudito; 

o polímata; o tridotado consciencial. 

 

Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienciólo-

go; a líder cosmoética; a reciclante maxidissidente; a superdotada intelectual; a gênia; a erudita;  

a polímata; a tridotada consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens megatraforista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitrafor = o bom humor pessoal; megatrafor = a supermemória pessoal. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, os megatrafores da conscin podem ser classifi-

cados em duas categorias fundamentais: 

1.  Entendimento. Os megatrafores teóricos: o entendimento das prioridades da proéxis 

de acordo com o nível da inteligência evolutiva. 

2.  Vivência. Os megatrafores práticos: a vivência das manifestações concretas da Cos-

moeticologia e da megafraternidade. 

 

Classificação. Os megatrafores podem ser, ainda, classificados em, pelo menos, 6 cate-

gorias gerais quanto à natureza ou as áreas de manifestação da consciência, aqui dispostas na or-

dem alfabética: 

1.  Artísticos. 
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2.  Bioenergéticos. 

3.  Cosmoéticos. 

4.  Mentaissomáticos. 

5.  Parapsíquicos. 

6.  Psicomotrizes. 

 

Reciclagem. Do ponto de vista da Recexologia, a reciclagem da maxidissidência pode 

ser repercussão do megatrafor ou este representar a raiz da mudança. 

Vínculo. Pelos conceitos da Grupocarmologia, o megatrafor grupal mais relevante  

é o vínculo consciencial cosmoético do voluntariado. 

 

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 megatrafor, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

1.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia. 

2.  Autopesquisologia:  Experimentologia. 

3.  Compensação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia. 

4.  Descrenciologia:  Experimentologia. 

5.  Eutimia:  Homeostaticologia. 

6.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia. 

7.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia. 

 

O  MEGATRAFOR  GERA  AÇÕES  HUMANAS   PLURALIZAN-
TES:  A  CONFLUÊNCIA  DE  ÁREAS  DÍSPARES  –  MULTIDIS-
CIPLINARIDADE  –  E  A  CONVERGÊNCIA  DOS  APARENTE-
MENTE  CONTRÁRIOS,  NA  REDE  IDEATIVA  DE  VERPONS. 

 

Questionologia. Você já identificou, com certeza autocrítica, o próprio megatrafor, bá-

sico, mais marcante? Qual a natureza deste megatrafor: física, mental, somática, macrossomática, 

intelectual, emocional, social, artística, energética, parapsíquica, comunicativa, volicional, cria-

tiva, heurística? Você já sabe empregar o megatrafor para eliminar os próprios megatrafares? 

Você já tem em vista algum neomegatrafor prioritário a ser adquirido? 
 

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 79, 223, 988 e 1.100. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-
visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 15, 

162, 441 e 1.106. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 203, 432, 451, 498, 517, 607, 672 e 744. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

15007 

M E G A V E R P O N  
( V E R P O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megaverpon é a verdade relativa de ponta, neopensene, neoconstructo ou 

neoideia máxima, aceita convictamente pelo autodiscernimento da consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição mega provém do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O termo verdade deriva do idioma Latim, 

veritas, “verdade; conformidade com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa procede 

também do idioma Latim, relativus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta vem do 

mesmo idioma Latim, puncta, “estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; entrar; 

atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Verpon essencial máxima. 2.  Megaconcepto. 

Neologia. O vocábulo megaverpon e as duas expressões compostas megaverpon básica  

e megaverpon consequente são neologismos técnicos da Verponologia. 

Antonimologia: 1.  Verpon. 2.  Neoverpon. 3.  Retroverpon. 

Estrangeirismologia: o Verponarium; o Heuristicarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente a cosmo-

consciencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os superpensenes; a superpensenidade. 

 

Fatologia: a megaverpon; o autodiscernimento; a autoconvicção; o entendimento maior 

da maxiproéxis; o impacto da colocação exata de si mesmo no Cosmos; os conceitos provocado-

res da autoconsciencialidade; a autolocalização no teatro da vida; a interpretação realista do pró-

prio ego; as perspectivas reais da própria evolução; o valor do esforço pessoal; a criatividade;  

o autengajamento no fluxo do maximecanismo interassistencial; a domesticação do egoísmo e do 

orgulho; a valorização do autodiscernimento; o I Congresso de Verponologia. 

 

Parafatologia: a vivência do fenômeno da cosmoconsciência; os parafatos; os parafenô-

menos; as pararrealidades. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas da autopensenidade criativa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico do Serenarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da pro-

éxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Neossinapsologia: a Neurociência; as neossinapses. 

Crescendologia: o crescendo intercompreensão-intercooperação. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a experimentoteca; a consciencioteca; a ciencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Verponologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Heu-

risticologia; a Criteriologia; a Refutaciologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Grupocar-

mologia; a Cosmovisiologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;  

o evoluciólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo. 

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;  

a evolucióloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens 

heuristicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens 

experiens; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megaverpon básica = o conjunto das consciências é superior à consciên-

cia isolada; megaverpon consequente = o conjunto das ideias libertárias é superior à consciência 

isolada. 

 

Caracterologia. Pela ótica da Holofilosofia, eis as duas reações primordiais capazes de 

estabelecer as características e os limites de aceitação lógica das megaverpons por parte das cons-

cins lúcidas, intermissivistas ou cognopolitas: 

1.  Incomensurabilidade. As outras consciências, ou princípios conscienciais, racional-

mente, estão acima ou são mais importantes em comparação com este autor-coordenador ou você, 

leitor ou leitora, pois existem em número incomensurável espalhadas pelo Cosmos. Tal assertiva 

não expressa nenhum processo de autovitimização ou masoquismo. 

2.  Interassistencialidade. As ideias libertárias estão acima das pessoas, por exemplo, 

deste autor e de você, leitor ou leitora, pois dizem respeito diretamente ao bem-estar da Humani-

dade e das parapopulações das Sociexes, o escopo máximo dos esforços evolutivos, interassisten-

ciais, pessoais e grupais. Tal assertiva igualmente não expressa nenhum processo de autovitimi-

zação ou masoquismo. 

 

Parapatologia. À luz da Conscienciometrologia, a conscin, homem ou mulher, mesmo 

adulta, mas ainda egocêntrica, usurária, miserê, infantil ou imatura quanto à inteligência evolutiva 

(IE), ainda não suporta pensenizar com profundidade sobre estes 2 conceitos avançados; pois  

a possessividade e a autocracia travam. 
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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 megaverpon, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Amplificador  da  Consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

2.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

3.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

4.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

QUEM  ADMITE  A  MEGAVERPON  BÁSICA  E  A  MEGAVER- 
PON  CONSEQUENTE  JÁ  ALCANÇOU  O  NÍVEL  DA  EMAN- 

CIPAÇÃO  ANTE  O  EGOCENTRISMO  INFANTIL  DENTRO  
DA  INTERASSISTENCIALIDADE  E  DA  DESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Em qual nível você convive com as megaverpons: o da admissão ou  

o da repulsa? Você tem plena convicção da própria honestidade neste posicionamento? 
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M E G O B S C U R I D A D E  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A megobscuridade é a condição intraconsciencial da conscin, homem ou 

mulher, na qual ocorre o rebaixamento pronunciado da acuidade, percuciência ou parapercuciên-

cia em função do estado íntimo pessoal ou do contingenciamento existencial momentâneo do ho-

lopensene atuante. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, 

“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra obscuridade deriva do idioma La-

tim, obscuritas, “escuridão; escuridade”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Rebaixamento extrassensorial. 2.  Insensibilidade bioenergética. 

Neologia. O vocábulo megobscuridade e as duas expressões compostas megobscuridade 

inconsciente e megobscuridade consciente são neologismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 1.  Fulguração parapsicosférica. 2.  Exuberância bioenergética. 3.  Agu-

dização do autoparapsiquismo. 

Estrangeirismologia: o background parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da parapercuciência energossomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomaticidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a megobscuridade; a ambiguidade sensorial; a complexidade dos fenômenos 

e parafenômenos dificultando as análises corretas das autovivências. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autoparapercuciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos. 

Antagonismologia: o antagonismo fartura energética / escassez energética. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia;  

a metodofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; 

a experimentoteca; a assistencioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autopercucienciologia; a Holomaturologia;  

a Mentalsomatologia; a Energossomatologia; a Intraconscienciologia; a Parapercepciologia; a In-

trafisicologia; a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

15011 

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 lector; o Homo sapiens interlector; o Homo sapiens 

energossomaticus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens parapsychosphaericus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: megobscuridade inconsciente = a condição pessoal do blecaute percepti-

vo; megobscuridade consciente = a condição pessoal da Pré-Mateologia. 

 

Culturologia: a cultura da Lucidologia Evolutiva; a Paracultura da Energossomato-

logia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 ex-

pressões compostas atribuíveis às múltiplas condições, básicas, incidentes nas ocorrências da me-

gobscuridade em geral: 

01.  Área cinzenta. 

02.  Blecaute perceptivo. 

03.  Clima de lusco-fusco. 

04.  Cortina de fumaça. 

05.  Fase de transição. 

06.  Fog of disinformation. 

07.  Hora da xeroftalmia. 

08.  Momento do eclipse. 

09.  Neblina da imprecisão. 

10.  Pré-Mateologia. 

11.  Realidade alternativa. 

12.  Região limítrofe. 

13.  Soleira da singularidade. 
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14.  State of oblivion. 

15.  Terra de ninguém. 

16.  Transparência diáfana. 

17.  Twilight zone. 

18.  Vale das sombras. 

19.  Verpon ignorada. 

20.  Zona crepuscular. 

 

Parapercepções. Importa observar o fato de determinadas condições no desenvolvimen-

to das percepções parapsíquicas influenciarem o surgimento das megobscuridades, por exemplo, 

estas 10, listadas na ordem alfabética: 

01.  Atitude parapsíquica passiva. 

02.  Derrogação serenológica. 

03.  Dragona parapsíquica. 

04.  Interleitura parapsicosférica. 

05.  Jejunice parapsíquica. 

06.  Macrossoma pessoal. 

07.  Ofiex pessoal. 

08.  Paramicrochip. 

09.  Parapsiquismo despercebido. 

10.  Sinalética parapsíquica. 

 

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 megobscuridade, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

02.  Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Fase  da  incomprovabilidade:  Automaturologia;  Homeostático. 

05.  Fulguração  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

07.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Megaomissão:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

09.  Multidimensiologia:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Realce  extrafísico:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Semiparapercepção:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

CONFORME  AS  MODALIDADES  DOS  CONTEÚDOS  FENO-
MÊNICOS,  AS  OCORRÊNCIAS  DAS  MEGOBSCURIDADES  

PODEM  SER  POSITIVAS  OU  NEGATIVAS  EM  RELAÇÃO  
À  EVOLUÇÃO  PARAPERCEPTIVA  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, constatou alguma categoria de ocorrência das 

megobscuridades? De qual natureza? 
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M E I O  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O meio é o recurso intermediário para se alcançar o fim, objetivo ou deside-

rato determinado pela vontade e escolhido pela intenção. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo meio vem do idioma Latim, medius, “que está no meio; centro; es-

paço intermediário; intervalo de tempo; metade; neutralidade; ordinário; trivial; comum; media-

no; moderado”, conexo ao vocábulo do idioma  rego, mésos, “situado no meio”. Surgiu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pré-requisito do empreendimento. 2.  Tarefa interposta. 

Neologia. As duas expressões compostas meio lícito e meio ilícito são neologismos téc-

nicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Fim. 2.  Objetivo. 3.  Desiderato. 4.  Meta. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolutividade proexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproéxis; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ne-

xopensenes; a nexopensenidade; o holopensene do empreendedorismo; os pensenes férteis; a au-

topensenização produtiva. 

 

Fatologia: o meio; os fins; a programação existencial pessoal; as fases da existência hu-

mana; a fase preparatória da autoproéxis; a fase executiva da autoproéxis; os meios corretos; os 

meios escusos; os expedientes anticosmoéticos; os degraus intermediários para se alcançar o obje-

tivo; a linha sinuosa de autesforços; a linha reta cosmoética; a carreira profissional; os passos in-

termediários para se atingir as realizações existenciais; os recursos; os haveres; as reservas;  

a acumulação das possibilidades evolutivas; a acumulação de desempenhos; a acumulação siste-

mática de conhecimentos libertários; a acumulação de dados; a acumulação de argumentos;  

a acumulação de dinheiro; o limite da acumulabilidade; a maturação intelectual; os artefatos do 

saber; as coisas reunidas para constituir os meios; a iniciativa sempre mais fácil; o meio, na con-

dição de manutenção, sempre mais difícil se comparado à acabativa ou ao fim; a depuração dos 

meios pessoais; a abastança de meios na vida moderna; os multimeios exigindo maior atenção. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a fartura de energias conscienciais (ECs) na atualidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da autocoerência cosmoética nos meios e nos fins. 

Principiologia: o princípio dos fins não justificarem os meios; o princípio de “se o ata-

lho fosse sempre bom, seria o caminho principal”; o princípio de “se algo não é bom, não adian-

ta fazer maquilagem”; o princípio cosmoético “dos males, o menor”; o princípio de “na dúvida, 

abstenha-se”. 

Codigologia: o código de qualidade; a seleção dos meios embasada no código pessoal 

de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da qualidade; a teoria da interprisão grupocármica. 
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Tecnologia: a técnica da omissuper; a técnica da elaboração e acompanhamento de 

projetos; o binômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito dos meios nos fins; o efeito halo do somatório de conhecimentos li-

bertários. 

Ciclologia: o ciclo empreendedor princípio-meio-fim. 

Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio tentativa-erro; o binômio ten-

tativa-acerto; o binômio imprecisão-erro; o binômio ambiguidade-indecidibilidade; o binômio 

vacuidade-imprecisão; o binômio meios intraconscienciais–meios extraconscienciais; o binômio 

recursos cerebrais–recursos paracerebrais; o binômio fluxograma-cronograma. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação otimização dos meios– 

–qualificação dos fins. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo monovisão-cosmovisão;  

o crescendo de etapas e respectivos meios para se alcançar as metas. 

Trinomiologia: o trinômio planejamento-providência-operação. 

Polinomiologia: o polinômio estabelecer-instrumentalizar-sustentar-realizar; o polinô-

mio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo acerto / desacerto; o antagonismo meiocerto / cláu-

sula pétrea; o antagonismo mãos livres / mãos atadas. 

Paradoxologia: o paradoxo do erro corretor; o paradoxo de muitas facilidades serem 

patrocinadas pelos assediadores extrafísicos. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do recebimento demandar retribuição; a lei do 

maior esforço proexológico. 

Filiologia: a pesquisofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ansiosismo 

atropelando etapas e comprometendo a qualidade dos resultados almejados. 

Holotecologia: a criticoteca; a decidoteca; a determinoteca; a mentalsomatoteca;  

a metodoteca; a qualitoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Sociolo-

gia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Autodeterminologia; a Autodecidologia; a Mentalso-

matologia; a Autocriteriologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciência realizadora; a conscin teática; 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 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens mediatus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens bio-

philicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens comple-

tista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: meio lícito = a ação cosmoeticamente correta para se atingir o fim coli-

mado; meio ilícito = a ação anticosmoética para se atingir o fim colimado. 

 

Culturologia: a cultura da Proexologia; a Multiculturologia da Era da Fartura. 

 

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 meio, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Autocontingenciamento:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autovivência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Meiocerto:  Holopercucienciologia;  Neutro. 

13.  Meio  de  sobrevida:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Planejamento  milimétrico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

É  DE  ALTA  RELEVÂNCIA  A  IDENTIFICAÇÃO  CLARA  DOS 

MEIOS  LÍCITOS,  SEM  CONFUNDIR  MEIOS  COM  FINS,  PA-
RA  SE  CHEGAR  À  META  DO  COMPLETISMO  SATISFATÓ-
RIO  NA  CONSECUÇÃO  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe distinguir, sem dúvida, os meios reais para 

atingir os próprios objetivos? Este contexto é completamente explícito e justo? 
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M E I O C E R T O  
( H O L O P E R C U C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O meiocerto é a qualidade, característica, estado ou condição ambígua, fre-

quentemente disfuncional, entre 2 termos, conceitos, constructos, ideias, neoideias, verpons ou 

neoverpons, embasada na ênfase do irregular, incorreto, inadequado ou não-cosmolíneo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo meio vem do idioma Latim, medius, “que está no meio; centro; es-

paço intermediário; intervalor de tempo; metade; neutralidade; ordinário; trivial; comum; media-

no; moderado”, conexo ao vocábulo do idioma  rego, mésos, “situado no meio”. Surgiu no Sé-

culo XIII. A palavra certo deriva do mesmo idioma Latim, certus, “decidido; resolvido; fixado; 

determinado; seguro; experimentado; firme”. Apareceu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Meioacerto. 02.  Meiocorreto. 03.  Metade certo. 04.  Semicerto.  

05.  50% certo. 06.  Semicorreto. 07.  Semideterminado. 08.  Acerto com agravante. 09.  Desacer-

to; imprecisão. 10.  Falso acerto; malentendido. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo meio: meia-

noite; meioacerto; meiocerta; meiocerto; meiocheio; meiocica; meiocorreto; meiodia; meioerra-

do; meioerro; meioincorreto; meionita; meiose; meiota; meiotempo; meiotermo; meiótico; meio-

tom; meiovazio (afora dezenas de expressões compostas, com hífens, registradas nos dicionários). 

Neologia. O vocábulo meiocerto e as duas expressões compostas meiocerto menor  

e meiocerto maior são neologismos técnicos da Holopercucienciologia. 

Antonimologia: 01.  Meioerrado. 02.  Meioerro. 03.  Meioincorreto. 04.  Metade errado. 

05.  Semierrado. 06.  50% errado. 07.  Incerto; incorreto; indeterminado. 08.  Desconcerto.  

09.  Erro com atenuante. 10.  Certo; correto; preciso. 

Estrangeirismologia: o fifty fifty; o mezzo a mezzo; o error in quantitate. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade da comunicação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os dubiopensenes; a dubiopen-

senidade; a autopensenização híbrida; o neopensene incompleto. 

 

Fatologia: o meiocerto; a ambiguidade; a ambivalência; a dubiedade; a noção pessoal do 

certo / errado; o desequilíbrio cognitivo; a pseudoprofundidade cognitiva; as intraconfrontações; 

as dicotomias conteudísticas; a inobjetividade; a indeterminação; a incerteza; a inconclusão; a bi-

lateralidade do conteúdo ideativo; a bipolaridade das ideias; as irregularidades cognitivas; as 

ideias teratológicas; as expressões xifópagas; a neoideia incompleta; o talvez como o meio-não  

e o meio-sim; os eufemismos; a ectopia ideativa; a afinidade dos contrários; a ambiguidade binô-

mio / antagonismo (homem / mulher); a ambiguidade crescendo / antagonismo (ação / reação). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da incerteza; a contraposição dos princípios; o princípio “se 

algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”; o princípio cosmoético “dos males, o menor”;  

o princípio do “na dúvida, abstenha-se”; o princípio da contradição; o princípio de toda genera-

lização ser limitada. 

Codigologia: o código de qualidade. 
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Teoriologia: a teoria do erro; a teoria da qualidade. 

Tecnologia: a técnica da omissuper. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito halo das ideias; os efeitos colaterais das palavras. 

Enumerologia: o meiotom; o meiotermo; o meiotempo; o meiodia; a meianoite;  

o meioerrado; o meiocorreto. 

Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio sentido-vocábulo; o binômio 

tentativa-erro; o binômio tentativa-acerto; o binômio técnica do detalhismo–técnica da exaustivi-

dade; o binômio imprecisão-erro; o binômio ambiguidade-indecidibilidade; o binômio vacuida-

de-imprecisão. 

Interaciologia: a interação patológica. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio princípio-meio-fim; o trinômio Contraciologia-Refutaciolo-

gia-Confutaciologia. 

Polinomiologia: o polinômio proposição-narração-confutação-conclusão. 

Antagonismologia: o antagonismo claro / escuro; o antagonismo acerto / desacerto;  

o antagonismo meiocerto / cláusula pétrea. 

Paradoxologia: o paradoxo do erro corretor. 

Politicologia: a vulgocracia. 

Legislogia: a lei malexarada. 

Filiologia: a pesquisofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a acribomania; a mania de perfeição. 

Holotecologia: a paradoxoteca; a pseudoteca; a curiosoteca; a criticoteca; a decidoteca; 

a determinoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopercucienciologia; a Hibridologia; a Errologia; a Pseudolo-

gia; a Desviologia; a Desconcertologia; a Desarmoniologia; a Autoindeterminologia; a Indecido-

logia; a Perdologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens mediocertus; o Homo sapiens dubious; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens inorganisatus;  

o Homo sapiens pseudoerratus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: meiocerto menor = o copo meiovazio; meiocerto maior = o copo meio-

cheio. 

 

Culturologia: a cultura da impunidade. 

 

Casuística. Allan Kardec (Hippolyte Léon Denizard Rivail, 1804–1869) é caso histórico 

na vivência dos atos do meiocerto, não deixando identificado ou definido exatamente o movimen-

to espírita, no Século XIX, se era Filosofia, Ciência ou Religião, legando óbvia confusão nas 

ideias a respeito até hoje. Certas conscins cometem os atos do meiocerto ao dessomarem, legando 

os bens materiais sem testamento explícito, causando devastadoras desavenças jurídicas entre her-

deiros ou descendentes. Neste caso, o meiocerto gera a melex dos responsáveis imprevidentes 

dessomados. 

 

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 meiocerto, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Antipodia  consciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

06.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Elogio  controvertível:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

A  EVITAÇÃO  DA  CONDIÇÃO  DO  MEIOCERTO  PERMITE 
À  CONSCIN  LÚCIDA  DEPURAR  O  AUTODISCERNIMENTO, 

A  RETILINEARIDADE  AUTOPENSÊNICA  E,  AO  MESMO  

TEMPO,  AFASTAR  MALENTENDIDOS  NA  COMUNICAÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a qualidade do meiocerto? De modo 

consciente ou inconsciente? 
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M E I O    D E    S O B R E V I D A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O meio de sobrevida é todo recurso sadio, cosmoético, natural ou artificial, 

capaz de oferecer à conscin lúcida a possibilidade de sobreviver dignamente, de continuar a viver 

ou a existir nesta dimensão intrafísica, com lucidez e validez, a fim de executar satisfatoriamente 

a própria programação existencial (autoproéxis). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo meio vem do idioma Latim, medius, “meio; centro; espaço interme-

diário; intervalo de tempo; metade; neutralidade; ordinário; trivial; comum”. Surgiu no Século 

XIII. O prefixo sobre procede também do idioma Latim, super, “em cima de; por cima de; acima 

de; mais do que; além de; sobre”. Apareceu no mesmo Século XIII. A palavra vida deriva igual-

mente do idioma Latim, vita, “vida; vida humana;  umanidade; exist ncia”. Surgiu no Século X. 

Sinonimologia: 1.  Meio de vida. 2.  Meio de subsistência. 3.  Recurso de sobrevivência. 

4.  Método de sobrevida. 5.  Plano de sobrevida. 6.  Instrumento de sobrevivência. 7.  Salva-vidas. 

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

autossobrevida; maxissobrevida; minissobrevida. 

Neologia. As duas expressões compostas meio de sobrevida instintivo e meio de sobrevi-

da autoconsciente são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Meio suicida. 2.  Recurso antissomático. 

Estrangeirismologia: a survivability; o struggle for life; o curriculum vitae; o trabalho 

freelancer; o survival rate. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autoprioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o meio de sobrevida; o meio da autossobrevivência; o meio de subsistência;  

o trabalho de sobrevivência; a sobrevida lúcida; a autopreservação; o instinto de sobrevivência;  

a luta pela existência; o acesso à subsistência básica; a conservação de recursos naturais; o baten-

te; a sobrevivência do mais apto; o nicho pessoal de sobrevivência; a autossubsistência; a qualida-

de ou estado de sobrevivente; o caráter de quem vive ou continua a viver apesar das condições, 

vicissitudes e percalços; a estratégia de sobrevivência; o arrimo de família; a pessoa dependente; 

a educação formal; a cultura pessoal; a habilidade manual; as aptidões naturais; os talentos pes-

soais; o governo da própria vida; a enxada; o ofício; a profissão pessoal; o emprego; o trabalho de 

meio-expediente; o artesanato; o biscate; a Economia de subsistência; o ganha-pão; a cesta básica; 

os haveres; as posses; o numerário; os meios pecuniários; o pé-de-meia; a abastança; a suntuosi-

dade; a Natureza Humana; a cultura de subsistência; o direito de sobrevivência; a epibiose; os 

indicadores da qualidade de vida; as necessidades básicas; a preservação do soma; as atitudes pró- 

-soma; o gastrossoma; o alimento na condição de medicamento; o medicamento na condição de 

alimento; o sexossoma; o energossoma; o miossoma; o hidrossoma; o sociossoma; o passadio;  

o consumismo; a obesidade; a autossustentação humana; a habitação segura; o saneamento bási-

co; a água potável segura; os cuidados com a saúde; o ar puro; a coleta de lixo; a transfusão de 

sangue; a hemodiálise; as cirurgias; a recepção de órgão doado; a atividade física; a atividade in-

telectual; a segurança social; o solo produtivo; o vestuário funcional; o resto de tempo de sobre-

vida; a minivivência; a sobrevida curta; o viver de brisa; a maxivivência; o trabalho com afinco;  

a sobrevida longa; a supervivência. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo; a maximoréxis; a maxiproéxis; a vida conti-

nuada da consciência; a vida intermissiva; os autorrevezamentos multiexistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin lúcida–corpo humano. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo. 

Tecnologia: a técnica de sobrevivência. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somatologistas. 

Ciclologia: o ciclo de sobrevivência na dimensão humana; o ciclo da serialidade cons-

ciencial ressoma-dessoma. 

Enumerologia: o oxigênio da respiração; a alimentação diária; a carga horária de sono; 

a Higiene Pessoal; o emprego dos medicamentos; a autossociabilidade profissional; a constituição 

da dupla evolutiva. 

Binomiologia: o binômio Biologia-Etologia; o binômio funil da ressoma–fole do soma. 

Interaciologia: a interação evolutiva vida intrafísica–macrossoma. 

Crescendologia: o crescendo subsistência básica–qualidade de vida; o crescendo antro-

pófago-carnívoro-vegetariano-minerófago. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência. 

Polinomiologia: o polinômio da sobrevivência respirar-comer-reproduzir-dormir. 

Antagonismologia: o antagonismo intermissão / vida humana. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência intrafísica; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a biofilia; a evoluciofilia; a sociofilia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome do canguru. 

Maniologia: a riscomania. 

Holotecologia: a somatoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a bioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Biologia Humana; a Adapta-

ciologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Priorologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimen-

tologia; 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 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 occupator; o Homo sapiens superoccupator; o Homo sa-

piens humanus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens autolu-

cidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: meio de sobrevida instintivo = o recurso empregado pela pessoa de vida 

desorganizada; meio de sobrevida autoconsciente = o recurso empregado pela pessoa com a vida 

organizada de modo racional. 

 

Culturologia: a cultura da sobrevivência digna. 

 

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 meio de sobrevida, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Autocontingenciamento:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

04.  Autovivência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  MEIO  DE  SOBREVIDA  DIGNA  É  REALIDADE  IMPOSTA,  
DE  MODO  INARREDÁVEL,  PARA  TODAS  AS  CONSCIÊN-
CIAS  HUMANAS,  DURANTE  O  COMPLETO  DESENVOLVI-

MENTO  DA  EXISTÊNCIA  NESTA  DIMENSÃO  INTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Como atua você, leitor ou leitora, com os meios de sobrevida? Você  

se considera eficiente sobrevivente humano? 
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M E L A N C O L I A    AC A D Ê M I C A  
( D E S V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A melancolia acadêmica é a condição patológica caracterizada por depres-

são, desânimo, tristeza indefinida e perda da autestima manifestada pela conscin, homem ou mu-

lher, com titulação no sistema de ensino superior, de alto valor na Socin, mas ainda vivendo des-

conectada do grupo evolutivo e desajustada quanto à consecução da programação existencial 

(proéxis). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo melancolia  deriva do idioma Grego, melagkholía, “condição de ter 

bile negra; humor negro; melancolia”, através do idioma Latim, melancholia, “c lera negra”. 

Apareceu no Século XIII. O vocábulo acadêmica vem do idioma Latim, academicus, “relativo 

a academia; disc pulo de Platão; acad mico”, deriva também do idimoma  rego, akademikós. 

Surgiu no século XV. 

Sinonimologia: 1.  Melin academial. 2.  Marasmo academicista. 3.  Desânimo acadêmi-

co. 4.  Distimia acadêmica. 5.  Prostração do profissional graduado. 6.  Tédio universitário. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo academia: 

academial; academiar; acadêmica; academicismo; academicista; acadêmico; academismo; aca-

demista; academizar; academizável. 

Neologia. As duas expressões compostas melancolia acadêmica light e melancolia aca-

dêmica hard são neologismos técnicos da Desviaciologia. 

Antonimologia: 1.  Adaptação à vida acadêmica. 2.  Satisfação acadêmica. 3.  Realiza-

ção na vida universitária. 

Estrangeirismologia: o estar blue; o moody; o heavyheartedeness; o spleen; o taedium 

vitae; o academical; o académique; o scholastic. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autoprioridades evolutivas na vida intrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desconexão proexológica; os ectopensenes;  

a ectopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; 

os entropopensenes; a entropopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; o fortaleci-

mento da autopriorização na autopensenidade. 

 

Fatologia: a melancolia acadêmica; a melancolia intrafísica; a angústia da desprioriza-

ção evolutiva; a sensação de vazio, mesmo após horas de dedicação nas pesquisas; o trabalho na 

condição de fim e não meio; a dificuldade em manter o bom humor no ambiente científico meca-

nicista; o exercício desestimulado da docência na transmissão do conhecimento; a frustração da 

pesquisa sem aplicação; a tentativa de preencher as imaturidades afetivas com títulos acadêmicos 

crescentes; o trabalho científico parecendo interminável; os projetos engavetados; a obtenção de 

títulos por status; as adulterações na pesquisa para valorizar o trabalho perante a comunidade ci-

entífica; a desatualização profissional por descrédito no ramo atuante; o malestar da desconexão 

com a proéxis; o desânimo da falta de norte evolutivo; a alienação intrafísica; a subestimação das 

sincronicidades; a autodesorganização; a intoxicação holossomática; a depressão; o humor depri-

mido; a falta de solução; o autassédio; o foco no umbigão; o subcérebro animal exacerbado; o lo-

cus externo; a carência afetiva dificultando o encontro com o grupo evolutivo; a crise de cresci-

mento; as recaídas no processo de autoconsciencioterapia; a busca incessante pelo propósito de 

vida; o senso de proéxis; a coragem para evoluir; a vontade de se autassistir para melhor heteras-
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sistir; o ganha-ganha na interassistência; a determinação evolutiva; a chegada ao grupo evolutivo; 

o delineamento da proéxis; a priorização evolutiva; o uso produtivo dos aportes acadêmicos. 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a paramelancolia;  

o autassédio potencializado pelo heterassédio das consciências extrafísicas; a melex anunciada;  

o parapsiquismo errante; a dificuldade na autovivência de 20 estados vibracionais diários; a valo-

rização do mapeamento da sinalética energética parapsíquica pessoal; a assimilação simpática 

(assim) sem adequada desassimilação simpática (desassim) na rotina de trabalho; as clariaudiên-

cias de consciexes patológicas; as descoincidências súbitas no dia a dia evidenciando o desequi-

líbrio holossomático; o contato com o amparador de função relacionado à proéxis; o Curso Inter-

missivo (CI) presente na holomemória; a blindagem energética da alcova; as projeções semicons-

cientes assistenciais; os parapsicodramas auxiliando na desdramatização dos problemas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico melancolia intrafísica–estagnação evolutiva; 

o sinergismo homeostático predisposição evolutiva–reciclofilia. 

Principiologia: o princípio evolutivo de ser sempre tempo de mudar; o princípio de nin-

guém evoluir sozinho. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na manutenção dos 

posicionamentos íntimos pró-evolutivos; o código grupal de Cosmoética (CGC) contribuindo na 

organização da proéxis. 

Teoriologia: a teática de 1% de teoria e 99% de prática. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da reciclagem intra-

consciencial (recin); a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica do diário. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico auxiliando na recuperação de cons. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da vida coti-

diana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Proexo-

logia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisí-

vel da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Men-

talsomatologia. 

Efeitologia: o efeito de sair de cima do muro; o efeito da decisão pelo autodesassédio;  

o efeito de iniciar a docência conscienciológica otimizando a alavancagem evolutiva. 

Neossinapsologia: a substituição das retrossinapses trafaristas por neossinapses trafo-

ristas. 

Ciclologia: o ciclo ignorância-estudo-aprendizagem-sapiência-evolução. 

Enumerologia: as automimeses existenciais; o modus operandi anacrônico; o autoboi-

cote intoxicador; a melancolia intrafísica; as autopesquisas reveladoras; o autenfrentamento reno-

vador; a reciclagem prioritária. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio (dupla) assistido-assisten-

te; o binômio (dupla) discente-docente; o binômio (dupla) academicista-profissional; o binômio 

apriorismose–estagnação evolutiva; o binômio conhecimento-poder; o binômio minipeça-maxi-

mecanismo; o binômio autassédio–ganhos secundários; o binômio bem-estar–malestar; o binô-

mio discernimento-cosmovisão. 

Interaciologia: a interação intenção-discernimento; a interação autassistência-heteras-

sistência; a interação profissão-proéxis; a interação pensenes–saúde consciencial; a interação 

priorização-evolução; a interação saúde mentalsomática–saúde psicossomática–saúde energos-

somática–saúde somática; a interação (dupla) orientador evolutivo–amparador de função; a in-

teração baixa autocognição–baixa autestima; a interação baixa autestima–depressão. 
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Crescendologia: o crescendo estudo contínuo–desassédio mentalsomático; o crescendo 

ansiedade-depressão; o crescendo autoconhecimento-autocoerência; o crescendo autocompreen-

são-heterocompreensão-interassistência; o crescendo patológico autointoxicação pensênica–de-

sequilíbrio holossomático–paralização evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio assim-EV-desassim; o trinômio realização profissional–ali-

nhamento proéxico–satisfação íntima; o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio intelectualidade-vontade-intenção-discernimento; o poli-

nômio amparadores–reencontros–sincronicidades–autoconfiança evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo estudo científico / análise apriorística; o antagonis-

mo excelência profissional / deficiência convivial familiar; o antagonismo grande conhecimento 

científico / baixa autocognição evolutiva; o antagonismo maturidade científica / infantilismo 

emocional; o antagonismo cheio de conhecimento / vazio de sentimento; o antagonismo desen-

volvimento intelectual / estagnação evolutiva; o antagonismo status profissional / vazio existen-

cial. 

Paradoxologia: o paradoxo de as explicações dos cientistas eletronóticos sobre a reali-

dade, por mais abrangentes e profundas, poderem ser superficiais devido ao desconhecimento 

das concausas extrafísicas; o paradoxo do médico carente de assistencialidade; o paradoxo de 

saber muito na teoria e pouco na prática. 

Politicologia: a vulgocracia; a desviocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a consci-

enciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a intelectofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia; a parapsicofobia; a assistenciofobia; a neofo-

bia; a eliminação da autocogniciofobia; a superação da tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do pânico; a síndrome 

da dispersão consciencial; a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

do ansiosismo; a síndrome da subestimação. 

Maniologia: a mania de se queixar; a mania de perfeccionismo; a megalomania; a nos-

tomania; a toxicomania; a fracassomania; a mania de ser superficial. 

Mitologia: o mito do cientista-deus; o mito da fórmula da felicidade. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a psicopatoteca; a nosoteca; a patopensenoteca; a to-

xicoteca; a proexoteca; a recexoteca; a autopesquisoteca; a ciencioteca; a intelectoteca. 

Interdisciplinologia: a Desviologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Psiquiatria; 

a Consciencioterapia; a Nosografia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Desassediologia; a Au-

topesquisologia; a Recexologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin baratrosférica; a isca humana inconscien-

te; a pessoa melancólica; a pessoa sem priorização evolutiva. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o intelectual; o inter-

missivista; o evoluciente; o mestre; o doutor; o phD; o livre docente; o fissurado por status profis-

sional; o workaholic; o alienado de si mesmo; o escravo do trabalho; o superficial; o nostálgico;  

o incompletista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a intelectual; a inter-

missivista; a evoluciente; a mestre; a doutora; a phD; a livre docente; a fissurada por status profis-

sional; a workaholic; a alienada de si mesma; a escrava do trabalho; a superficial; a nostálgica;  

a incompletista. 
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Hominologia: o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens roboticus; o Homo sapiens 

infelix; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens stacionari-

us; o Homo sapiens autobsidiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: melancolia acadêmica light = o sentimento depressivo da conscin gradu-

ada no ensino superior, desconectada da proéxis e do grupo evolutivo, porém incomodada com tal 

fato e buscando solução, ciente da própria atuação profissional enquanto meio; melancolia acadê-

mica hard = o sentimento depressivo da conscin livre docente, desconectada da proéxis e do gru-

po evolutivo, vivenciando a própria atuação profissional enquanto fim, e não meio. 

 

Culturologia: o conformismo cultural de viver para trabalhar; a cultura da irreflexão;  

a cultura erudita; a cultura científica; a cultura da Priorologia; a cultura conscienciológica;  

a cultura proexológica; a cultura da Pesquisologia; a cultura mentalsomática. 

 

Terapeuticologia. Sob a luz da Consciencioterapia, a conscin pode alcançar a remissão 

da melancolia acadêmica pelo emprego lúcido do ciclo autoconsciencioterápico, demarcado, por 

exemplo, pelas 4 etapas, dispostas em ordem funcional: 

1.  Autoinvestigação: a autopercepção minuciosa alcançando o entendimento da desco-

nexão pessoal com a proéxis e com o grupo evolutivo. 

2.  Autodiagnóstico: a autoproexidade revelando o desvio e a necessidade de autorgani-

zação e autopriorização rumo ao megafoco proéxico. 

3.  Autenfrentamento: a ortopensenidade com a mudança do bloco pensênico frente aos 

pensamentos patológicos. 

4.  Autossuperação: a autorrecin com a efetivação da reciclagem intraconsciencial man-

tenedora do novo patamar 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 melancolia acadêmica, indicados para a expansão das 

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

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

05.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Crescendo  melin-autossuperação:  Autorrecexologia;  Neutro. 

08.  Efeito  fênix:  Reciclologia;  Homeostático. 

09.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Ph.Deus:  Perfilologia;  Nosográfico. 

12.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  da  mediocrização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Síndrome  do  diploma:  Desviaciologia;  Nosográfico. 
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A  MELANCOLIA  ACADÊMICA  É  CONDIÇÃO  PARALISADORA  

DA  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIN  DIPLOMADA,  MAS  DESPRO-
VIDA  DE  AUTOPRIORIDADES  EVOLUTIVAS,  PODENDO  SER  

SUPERADA  PELA  VONTADE  E  AUTODETERMINAÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive algum nível de melancolia acadêmica? Em 

caso afirmativo, já se posicionou para sanar essa condição? Qual a estratégia pessoal para curto, 

médio e longo prazo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Takimoto, Nário; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential 

Health Meeting; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 

refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 11 a 28. 

 

E. S. S. 
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M E L E X  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A melex (mel + ex), ou melancolia extrafísica, intermissiva, pós-dessomáti-

ca, ou post-mortem, é o estado mórbido da consciex, caracterizado por depressão, estado de âni-

mo profundamente doloroso e prolongado, perda da capacidade de amar e do amor próprio, com 

tristeza indefinida e intenso abatimento. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo melancolia deriva do idioma Grego, melagkholía, “condição de ter 

bile negra; humor negro; melancolia”, através do idioma Latim, melancholia, “c lera negra”. 

Apareceu no Século XIII. O prefixo extra procede do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além 

de”. O vocábulo f sico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physi-

kós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Melancolia extrafísica. 02.  Melancolia pós-dessomática. 03.  Para-

melancolia. 04.  Parassoturnidade. 05.  Melex precoce. 06.  Pós-melin. 07.  Paratimia. 08.  Catato-

nia extrafísica. 09.  Paracomatose consciencial pós-dessomática. 10.  Parapsicose pós-dessomá-

tica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo melex: auto-

melex; megamelex; megamelexário; melexário; pré-melex. 

Neologia. O termo melex e as duas expressões compostas melex individual e melex gru-

pal são neologismos técnicos da Intermissiologia. 

Antonimologia: 01.  Melin. 02.  Melancolia intrafísica. 03.  Pré-melex. 04.  Euforex.  

05.  Euforia extrafísica. 06.  Paraeuforia. 07.  Atimia. 08.  Psicose pré-dessomática. 09.  Cicloti-

mia. 10.  Catatimia. 

Estrangeirismologia: o underworld; o Trafarium; o Melexarium ou a Baratrosfera; a me-

lex como mea culpa extrafísica; o Intermissarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à psicossomaticidade e às autoprioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Linchamen-

to: pré-melex intrafísica. Melex: melin póstuma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal, extrafísico, doentio; a homopensenidade extrafísi-

ca patológica; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; as assi-

naturas pensênicas borradas. 

 

Fatologia: o predomínio das emoções animais; o retardamento indefinido dos compro-

missos inevitáveis; a abertura pessoal à heterassedialidade; os rastros indesejáveis; a regressão 

evolutiva; a repetição de experiências inúteis; o incompléxis como causa básica da melex; os atos 

antifraternos; as intencionalidades interprisiológicas; as autobcecações conscienciais; o descon-

forto intraconsciencial; as autoculpas recalcitrantes; a consciência pesada; a melin pessoal; a defe-

sa do pior; as despriorizações; as escolhas erradas; os efeitos devastadores do ódio, da vingança, 

dos genocídios e dos belicismos; o desvio de rumo; o suicídio lento; o saldo final negativo na 

conta-corrente holocármica; o imperdoamento; os arrependimentos profundos e prolongados;  

o insucesso evolutivo; a profilaxia intrafísica dos autoconstrangimentos extrafísicos; as autocon-

frontações desassediadoras; o reconhecimento da existência da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a melex; a melancolia extrafísica; a paramelancolia; a megamelex; as 

megafrustrações extrafísicas; a paramargura; o remorso extrafísico; a desesperança extrafísica;  
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a melex gerada pelos distúrbios psicossomáticos; o contágio parapatológico interconsciencial; os 

infernos extrafísicos circunscritos; o megamelexário; o ambientex permeado pela melex; a inter-

missão pós-dessomática patológica; a segunda dessoma; a melex contagiosa; a melex reflexa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autevolução. 

Principiologia: o princípio da autassedialidade; o princípio de causa e efeito. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos gargalos. 

Tecnologia: a técnica minuciosa da matança moderna dos atiradores de elite. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intermissiologia. 

Efeitologia: o efeito halo, ou em ricochete, das ações humanas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo vida intrafísica–período intermissivo. 

Binomiologia: o binômio melin-melex; o binômio incompléxis-melex. 

Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio. 

Crescendologia: o crescendo minifracasso-megafracasso. 

Trinomiologia: o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio (aliteração) 

melancolia-melin-melex; o trinômio (homofonia) falta-falha-falência; o trinômio crise-reação-re-

erguimento; o trinômio patológico desculpa-melin-melex. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-megacoerções. 

Antagonismologia: o antagonismo estado amoroso / melex; o antagonismo autocriticis-

mo / autocorrupção; o antagonismo previsão / esbanjamento. 

Paradoxologia: o paradoxo soma perecível–consciência imperecível. 

Politicologia: a asnocracia; a autocracia. 

Legislogia: a lei do vale-tudo. 

Filiologia: a xenofilia; a neofilia; a hedonofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: as megalomanias multiformes; a tristimania; a nostomania; a esquizomania. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a absurdoteca; a nosoteca; a conflitoteca; a marasmote-

ca; a criticoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Perdologia;  

a Psicossomatologia Patológica; a Autenganologia; a Autodesviologia; a Autassediologia; a Pa-

rassociologia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex perversa; a consréu transmigrável; a consréu órfã; a consciex 

baratrosférica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o heteroimperdoador; o paracontaminado. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a heteroimperdoadora; a paracontaminada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sa-

piens pathopensenicus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sa-

piens barathrus; o Homo sapiens inordinatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: melex individual = a melancolia extrafísica, intraconsciencial, pessoal; 

melex grupal = a melancolia extrafísica, intraconsciencial, em grupo. 

 

Culturologia: a cultura da desafeição. 

 

Cosmovisiologia. Na abordagem da Evoluciologia, a melin (mel + in) é a condição da 

melancolia intrafísica ou pré-mortem da consciência humana (conscin), não raro, apontando para 

futura melex. 

Proexologia. Conforme a Psicossomatologia, a causa mais frequente das melexes se assen-

ta nos lamentos, queixas e autoculpas por aquilo (antiproéxis) sobre o qual a consciência deixou de 

fazer quanto à autoproéxis. 

Incomplexologia. Quanto à Intermissiologia, a melex abrange o autorreconhecimento de  

a consciência não ter executado a proéxis recém-finda. 

Paraprofilaxia. Pela análise da Proexologia, a repetição de experiências inúteis ou as au-

tomimeses dispensáveis na vida humana predispõem a ocorrência da melex. O compléxis é parapro-

filático quanto à melex. 

Etiologia. Em consonância com a Parapatologia, o agente dos mais responsáveis pelas 

melexes é a incompletude da indefinição, aquele posicionamento mais definitivo rechaçado pela 

conscin, em mais esta vida humana, sucumbindo à multissecular mesméxis emocional, ideológica 

e vegetativa, sem exemplificar qualquer renovação, reeducação ou ressocialização, estacionada na 

Arte em vez da Ciência ou na tacon no lugar da tares. 

Ideologia. De acordo com a Parassociologia, a melex em grupo desborda para a criação 

espontânea de verdadeiros infernos extrafísicos circunscritos, nas dimensões paratroposféricas, a partir 

do contágio parapatológico interconsciencial, gerando mitologias, crendices, superstições e inculcações 

patológicas em centenas de linhas do conhecimento humano, quando doutrinárias, catequéticas, repres-

soras e facciosas. 

Nazismo. Em face da Intrafisicologia, constata-se o exemplo frisante de melex em grupo 

com os líderes profitentes do nazismo, gerada por ectopia anticosmoética de grandes proporções 

atingindo as consciexes dos ex-nazistas, depois da Segunda Guerra Mundial, sobre a Alemanha, 

cuja influência nefasta, com repercussões patológicas intrafísicas, chegou, entre outros fatos,  

a dividir o país em duas partes, e a erguer e manter o Muro de Berlim, por longos anos. 

Paraterapeuticologia. Na pesquisa da Consciencioterapia, a autoconfrontação desassedia-

dora, na dimensão extrafísica, parece ser o processo de cura mais eficaz existente para a melancolia 

pós-dessomática. 

Pesquisologia. Segundo a Experimentologia, a pesquisa da Baratrosfera e da melex, 

quando desenvolvida com autodiscernimento e racionalidade profilática, afasta as consciências 

assediadoras, condição muito diferente dos efeitos dos filmes e livros de terror, geradores de assé-

dios interconscienciais. 

 

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 melex, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 
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07.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

10.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

QUALQUER  CONSCIN  AUTOCONSCIENTE  PODE  PREVER  

CORRETAMENTE  A  PRÓPRIA  CONDIÇÃO  PÓS-DESSO-
MÁTICA,  EM  FUTURO  PRÓXIMO,  QUANTO  À  EUFOREX 

OU  MELEX,  BASTANDO  SER  FRANCA  CONSIGO  MESMA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o assunto da melancolia extrafísi-

ca? O tema ainda traz algum desconforto intraconsciencial a você? 
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M E L E X    A N U N C I A D A  
( A U T O R R E A L I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A melex anunciada é a condição futura, imediata, francamente previsível 

de determinada conscin, em função da própria vida humana atual e caracterizada pela melancolia 

extrafísica, intermissiva, pós-dessomática, ou post-mortem, estado mórbido da, então, consciex 

evidenciado por depressão, estado de ânimo profundamente doloroso e prolongado, perda da ca-

pacidade de amar e do amor próprio, com tristeza indefinida e intenso abatimento. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra melancolia deriva do idioma Grego, melagkholía, “condição de 

ter bile negra; humor negro; melancolia”, através do idioma Latim, melancholia, “c lera negra”. 

Apareceu no Século XIII. O prefixo extra procede do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além 

de”. O vocábulo f sico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physi-

kós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII. O termo anun-

ciada provém igualmente do idioma Latim, annuntiatus, particípio passado de annuntiare, “anun-

ciar”, e este de nuntiare, “anunciar; trazer alguma not cia; apresentar determinada mensagem; 

mandar; ordenar; prescrever; determinar”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Melex prenunciada. 2.  Melex à vista. 3.  Melex previsível. 4.  Melex 

esperada. 5.  Paramelancolia anunciada. 6.  Paraatimia anunciada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo anúncio: 

anunciação; anunciada; anunciado; anunciador; anunciadora; anunciante; anunciar; anunciati-

va; anunciativo; anúncio-sanduíche; anuncista; contraanunciar; contraanúncio; preanunciação; 

preanunciar. 

Neologia. As 3 expressões compostas melex anunciada, melex anunciada pessoal e me-

lex anunciada alheia são neologismos técnicos da Autorrealismologia. 

Antonimologia: 1.  Contentamento. 2.  Euforin. 3.  Regozijo. 4.  Primener. 5.  Tranquili-

dade. 6.  Euforex anunciada. 7.  Paraeuforia anunciada. 

Estrangeirismologia: a tristitia rerum; o baby blues; o spleen; o taedium vitae; o fee-

ling down; o momentum tediosus; o angustia temporum; a dirty mind; o mea culpa sendo o pri-

meiro movimento pró-recin; o continuum melin-melex; a ignorância quanto ao memento mori;  

o Patopensenarium; o Intermissarium; o Melexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Cosmoética Pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mesméxis 

gera melex. 

Coloquiologia. O ato de deixar como está para ver como fica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal, intrafísico, doentio; os patopensenes; a patopense-

nidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os toxi-

copensenes; a toxicopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os pecadilhos pensênicos 

imaginariamente secretos; as assinaturas pensênicas borradas. 

 

Fatologia: os atos antifraternos; as intencionalidades interprisiológicas; as autoculpas re-

calcitrantes; os acobertamentos autoconscientes das obviedades anticosmoéticas na vida intrafísi-

ca; a conscin, mesmo ainda lúcida, suscetível de vivenciar a fase da melex pós-dessomática;  

a melin pessoal; a psicosfera melancólica da vida intrafísica pró-melex da conscin; o ambiente 

humano permeado pela pré-melancolia extrafísica; a autoculpa; as escolhas erradas; os efeitos de-

vastadores do ódio, da vingança e do belicismo; o desvio de rumo da personalidade humana;  
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a Autocorrupciologia; a ausência do autenfrentamento cosmoético; as autorreflexões superficiais; 

a fuga ao enfrentamento das verdades relativas de ponta; o autengano da acomodação com o pou-

co de realizações julgado como sendo o muito de resultados irretocáveis; a repetição dos mesmos 

erros; a predisposição evidente à melin tornada habitual; a melex anunciada a partir do aviso ante-

cipado dos prenúncios da melin vivenciada pela pessoa; a melex anunciada durante a terceira ida-

de física; a predição lógica dos parafatos próximos assentada nos fatos presentes; o prognóstico 

racional de condições pessoais pós-dessomáticas; os sinais indicativos dos parafatos intermissivos 

próximos; a mensagem melancólica da antevisão do futuro imediato; o malogro proexológico;  

o fiasco seriexológico; o perdularismo; o gersismo; a fuga ao autenfrentamento; o proexista para-

do quase andando; a autovendagem anticosmoética; o apego excessivo aos valores humanos;  

a procrastinação crônica; a falta de previsibilidade consciencial; a ignorância quanto à Cronoevo-

luciologia; as falácias religiosas pré-mortem; as companhias ociosas antiproéxis; a autoinsinceri-

dade; os trens da alegria da corrupção; o populismo dos evolutivamente incautos; os agravantes  

e atenuantes perante o Paradireito; a sintomatologia da melin desconsiderada; os desconfortos in-

traconscienciais abafados pelas máscaras sociais autoincorporadas; os erros conscientes reitera-

dos; as autocorrupções voluntárias renitentes; as postergações infindáveis; os silêncios omissivos; 

as apologias anticosmoéticas; os privilégios dissimulados; as desafeições realimentadas; os desen-

tendimentos mantidos pelo orgulho mútuo; os desleixos somáticos do suicídio lento; as submis-

sões conscientes à subcerebralidade; os desassossegos íntimos inatacados; os benefícios do en-

frentamento da realidade consciencial ainda na intrafisicalidade; as ações interassistenciais capa-

zes de sustar a melex prenunciada. 

 

Parafatologia: a melex anunciada; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a pessoa vítima de constantes acidentes de percurso; os enfrentamentos tardios da 

conscin recém-dessomada; o encantoamento de si mesma; o autoperdoamento com heteroperdoa-

mento da conscin perante o grupo evolutivo; a ausência de segredos perante a multidimensionali-

dade; as predisposições melexogênicas; o ato de trair a autoparaprocedência; os assédios interpes-

soais cronicificados; a macro-PK previsível; a displicência quanto ao essencial da evolução; a le-

niência em relação à Cosmoética; a inobservância quanto aos detalhes cosmoéticos; as diferenças 

entre tacon e tares; a maxipeça do minimecanismo interconsciencial; o autorrealismo minorando 

as surpresas pós-dessoma; a antecipação assistencial às cobranças paraolhos a paraolhos; as para-

careações insuspeitadas; o recobramento da lucidez após período em parapsicose pós-dessomáti-

ca; o difícil enfrentamento da realidade consciencial deixando a consciência no Melexarium. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autevolução. 

Principiologia: o princípio da autassedialidade; o princípio de causa e efeito; o princí-

pio da primazia da realidade sobre a ilusão. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a fórmula DD (desini-

bição e diálogo) no contexto do Código Duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica minuciosa da matança moderna dos atiradores de elite; a tenepes 

como técnica assistencial profilática antimelex; a técnica da Impacttoerapia; a técnica da Cos-

moética Destrutiva; as técnicas conscienciométricas; a técnica do exaurimento autocognitivo;  

a técnica de mais 1 ano de vida. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito halo, ou em ricochete, das ações humanas; os efeitos das irraciona-

lidades conscienciais incontestadas. 
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Neossinapsologia: as neossinapses passíveis de descontruir as retrossinapses anacrô-

nicas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo vida intrafísica–período intermissivo; o ciclo multiexisten-

cial patológico melin-melex; os atos autocorruptos aparentemente acobertados no ciclo etário hu-

mano; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo erro-retificação-acerto. 

Enumerologia: o desvio anunciado; a melin anunciada; a solidão anunciada; o ostra-

cismo anunciado; o acidente anunciado; a demência anunciada; a melex anunciada. A substitui-

ção do autengano consolador pela autossinceridade desconfortante; a substituição da autoimagem 

fantasiada pelo autoconceito realista; a substituição da autofrustração depreciativa pelo empenho 

autorrenovador; a substituição do arrependimento autestagnante pelo autoimperdoamento corre-

tor; a substituição da autovergonha improdutiva pelo autabertismo recompositor; a substituição 

da autovitimização paralisante pela autorresponsabilização assistencial; a substituição do mínimo 

esforço pelo máximo esforço. 

Binomiologia: o binômio melin-melex; o binômio incompléxis-melex; o binômio segun-

dos de loucura–séculos de reparação; a autoesquiva ao binômio teática-verbação; a autossucum-

bência à tentação do binômio abuso de direitos–omissão de deveres; a autorrendição ao binômio 

egoísmo-vaidade. 

Interaciologia: a interação acidente de percurso–alerta consciencial; a interação autas-

sédio-heterassédio. 

Crescendologia: o crescendo minifracasso-megafracasso; o crescendo patológico des-

gosto-melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio (aliteração) 

melancolia-melin-melex; o trinômio (homofonia) falta-falha-falência; o trinômio patológico po-

der-prestígio-posição sociais; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio patológico des-

culpa-melin-melex; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio aqui-ago-

ra-já. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-megacoerções; o polinômio ego-

ísmos-caprichos-tendenciosidades-malintencionalidades. 

Antagonismologia: o antagonismo autocriticismo / autocorrupção; o antagonismo pre-

visão / esbanjamento; o antagonismo perdão teórico / perdão vivenciado; o antagonismo euforex 

/ melex; o antagonismo autolealdade / autotraição; o antagonismo megaeuforização / melin;  

o antagonismo ataraxia extrafísica / melancolia extrafísica; o antagonismo focagem no passado 

/ focagem no presente-futuro. 

Paradoxologia: o paradoxo soma perecível–consciência imperecível; o paradoxo de ser 

preferível a dura realidade alterável a qualquer fantasia grandiosa, sempre temporal; o parado-

xo da opção pela zona de conforto intrafísica acarretar extremo desconforto extrafísico. 

Politicologia: a asnocracia; a autocracia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do vale-tudo; a lei holocármica de ação e reação; a lei do menor esfor-

ço autevolutivo. 

Filiologia: a xenofilia; a neofilia; a hedonofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a proexofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a decidofobia;  

a sociofobia; a laborfobia. 

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

a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de abstinência da 

baratrosfera; a síndrome do ostracismo; a síndrome do freio de mão puxado; a síndrome da pato-

pensenidade. 

Maniologia: a tristimania; a lipemania; a nostomania; a amenomania; a toxicomania;  

a patomania; a esquizomania. 

Mitologia: o mito do céu e inferno. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a absurdoteca; a nosoteca; a conflitoteca; a marasmote-

ca; a criticoteca; a recexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autorrealismologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimento-

logia; a Holomaturologia; a Autoprofilaxiologia; a Cosmoeticologia; a Megafocologia; a Prioro-

logia; a Evoluciologia; a Parapatologia; a Prospectivologia; a Dessomatologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consréus ressomadas; as conseneres; a vítima da melin; a conscin per-

versa; o sniper na condição de protótipo da vítima da melex anunciada. 

 

Masculinologia: o heteroimperdoador; o interpresidiário intrafísico; o assediador intrafí-

sico. 

 

Femininologia: a heteroimperdoadora; a interpresidiária intrafísica; a assediadora intra-

física. 

 

Hominologia: o Homo sapiens melancholicus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens 

autobsessus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens barathrus; o Homo sapiens inordina-

tus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens perductus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: melex anunciada pessoal = a condição futura, imediata, francamente pre-

visível de determinada conscin, em função da vida humana atual, caracterizada pela melancolia 

extrafísica, intermissiva, pós-dessomática, identificada, agora, pela própria conscin (autoidentifi-

cação); melex anunciada alheia = a condição futura, imediata, francamente previsível de determi-

nada conscin, em função da própria vida humana atual, caracterizada pela melancolia extrafísica, 

intermissiva, pós-dessomática, identificada, agora, por outra consciência (heteroidentificação). 

 

Culturologia: a cultura da desafeição; a cultura da culpa estéril. 

 

Terapeuticologia: a aplicação inteligente das múltiplas técnicas conscienciológicas pa-

ra evitação da melex por parte da conscin lúcida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a melex anunciada, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Coleira  do  ego:  Egologia;  Neutro. 

09.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

11.  Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

12.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Meiocerto:  Holopercucienciologia;  Neutro. 
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14.  Melex:  Intermissiologia;  Nosográfico. 

15.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  PARAPATOLÓGICA  DA  MELEX  ANUNCIADA,  
INFELIZMENTE,  AINDA  ASSOBERBA  ALGUMAS  CONSCINS  

LÚCIDAS  QUANDO  VIVEM  DESATENTAS  A  RESPEITO 
DE  DETERMINADAS  AÇÕES  EM  CERTAS  FASES  DA  VIDA. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, vive inteiramente seguro quanto à qualificação 

incorrupta das próprias ações? Em relação a todos os períodos da vida humana? 
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M E L I N  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A melin, ou melancolia intrafísica, é o estado mórbido da conscin caracteri-

zado por depressão, perda de interesse pela vida, estado de ânimo profundamente doloroso, perda 

da capacidade de amar e do amor próprio, com tristeza indefinida, abatimento mental e físico, 

podendo resultar da manifestação de vários problemas psiquiátricos, sendo mais considerado 

como fase de psicose maníaco-depressiva, transtorno do humor ou síndrome bipolar. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo melancolia deriva do idioma Grego, melagkholía, “condição de ter 

bile negra; humor negro; melancolia”, através do idioma Latim, melancholia, “c lera negra”. 

Apareceu no Século XIII. O prefixo intra procede do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior 

de; no intervalo de”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idio-

ma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 01.  Abatimento existencial. 02.  Apoucamento psicológico. 03.  Atrabílis. 

04.  Marasmo pessoal. 05.  Soturnidade. 06.  Depressão; doença da cisma. 07.  Atimia. 08.  Desgos-

to; pesar. 09.  Tristeza indefinida. 10.  Incompléxis. 

Arcaística. Termo arcaico designando a melancolia: merencoria. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo melancolia: 

antimelancolia; antimelancolismo; automelin; desmelancolizadora; desmelancolizar; megame-

lin; melancólica; melancólico; melancolismo; melancolizada; melancolizado; melancolizador; 

melancolizadora; melancolizar; melex; melin; pré-melin. 

Neologia. Os 4 vocábulos melin, megamelin, minimelin e paramelin (melex) e as duas 

expressões compostas melin superficial e melin profunda são neologismos técnicos da Parapato-

logia. 

Antonimologia: 01.  Antimelancolia intrafísica; antimelancolismo humano. 02.  Exube-

rância pessoal. 03.  Alegria pessoal. 04.  Júbilo pessoal. 05.  Valentia; vitalidade. 06.  Vivacidade; 

viveza. 07.  Euforia endorfínica. 08.  Euforex; euforia extrafísica; euforia intrafísica; euforin.  

09.  Compléxis. 10.  Melancolia extrafísica; melex. 

Estrangeirismologia: a tristitia rerum; o baby blues; o spleen; o taedium vitae; o fee-

ling down; o momentum tediosus; o angustia temporum. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autoprioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Melin: auto-

depressão pré-dessomática. 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopriorização; os ectopensenes; a ectopense-

nidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a melin; a melancolia intrafísica; a pré-melin; a minimelin; a megamelin;  

o melancolismo; a malencolia; a malenconia; a malinconia; o estado de melancolia; a aura melan-

cólica; as rugas da melancolia; a melancolia dos românticos; o culto regressivo da melancolia;  

a melancolia toxicogênica; a melancolia pós-parto; a melancolia da meia-idade; a melancolia in-

volutiva; a neurastenia; a atimia; a hipertimia; a egrimonia; a mangorra; a monomoria; a exantro-

pia; a algopsicalia; a disforia; a afilantropia; o estado depressivo intenso; a inibição psicomotriz;  

o anuviamento; o entristecimento; o luto; a soturnidade; a taciturnidade; o humor negro; a crise 

da maturidade; a autoanulação; o delírio de autacusação; a perda do objetivo; o teto de carvalho; 

a aposentadoria ociosa; o abandono; o saudosismo; o sorumbatismo; a nostalgia; o banzo; a deses-
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perança; o humor tristonho; a tristura; o entristecimento; a tristeza sem fim; a compunção;  

a constrição; a apoquentação; a contristação; o aperreamento; a fossa; a macambuzice; o macam-

buzismo; a inemotividade; a falta de solução; a cisma; a amargura; o amuo; a angústia; o enfado; 

o esmorecimento; a macambuzice; a mangorra; a mortificação; o pesadume; a soturnidade; o de-

salento; o desgosto; a desolação; o dissabor; a distimia; a depressão; o incompléxis; o ato de des-

melancolizar; a reação de desenfuscar; o desentristecimento; a antimelancolia. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parame-

lancolia; a melex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da autassedialidade. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da reciclagem intra-

consciencial (recin). 

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. 

Enumerologia: a melin silenciosa; a melin indiagnosticada; a melin lacrimosa; a melin 

queixosa; a melin explícita; a melin apelativa; a melin revoltada. 

Binomiologia: o binômio melin-melex; o binômio patológico melindre-melin; o binômio 

incompléxis-melin; o binômio esperança-desesperança; o binômio otimismo-pessimismo. 

Interaciologia: a interação Patologia-Parapatologia; a interação autassédio-heteras-

sédio. 

Trinomiologia: o trinômio desculpa-melin-melex; o trinômio crise-reação-reergui-

mento. 

Antagonismologia: o antagonismo euforin / melin; o antagonismo bem-estar / malestar; 

o antagonismo estado amoroso / melancolia; o antagonismo incompléxis / melin; o antagonismo 

resiliência / derrotismo; o antagonismo tendência sadia / tendência doentia; o antagonismo reno-

vação / tradição; o antagonismo Mimeticologia / Recexologia. 

Politicologia: a vulgocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Fobiologia: a melin aumenta a tanatofobia; a proexofobia; a neofobia; a criticofobia;  

a biofobia; a sociofobia; a laborfobia. 

Sindromologia: a síndrome do climatério; a síndrome da dispersão consciencial; a sín-

drome da insegurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome do infantilismo; a síndrome da 

subestimação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a tristimania; a lipemania; a nostomania; a amenomania; a toxicomania;  

a patomania; a inculcomania. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a nosoteca; a evolucioteca; a criticoteca; a egoteca; 

a infantoteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Psiquiatria; a Conscien-

cioterapia; a Nosologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Desassediologia; a Autopesquisolo-

gia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a vítima do banzo; a pessoa melancólica. 
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Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o poeta George Gor-

don Byron (1788–1824); o portador de melin prematura; o expatriado malresolvido; o cismador;  

o cismático; o cismarento; o cismativo; o cismadão; o indivíduo mazorral; o incucadão; o nostál-

gico; o taciturno; o macambúzio; o sorumbático; o circuncisfláutico; o encorujado; o aperreado;  

o incompletista. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a portadora da melin 

prematura; a cismadora; a cismática; a cismarenta; a cismativa; a cismadona; a incucadona; a nos-

tálgica; a taciturna; a macambúzia; a sorumbática; a circuncisfláutica; a encorujada; a aperreada;  

a incompletista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens melancholicus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens biliosus; o Homo 

sapiens autobsidiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: melin superficial = o estado de humor passageiro da pessoa entediada, 

sem nada para fazer, durante horas, em determinada tarde (minimelin prematura); melin profunda 

= o estado de humor da pessoa depressiva, sujeita ao transtorno de humor agudo, radical, durante 

dias, semanas ou anos (megamelin evidente). 

 

Culturologia: a cultura do romantismo melancólico. 

 

Megailusão. O mais frequente é a conscin, ao se exceder com a vivência da megailusão 

(enfermidade, culto das emoções), enfrentar problemas posteriores com a melin. Exemplos: a jo-

vem exploradora do próprio soma; o escritor do instant book; quem fatura com o modismo do 

momento. 

Holomaturologia. Ninguém enfrenta a melin quando investe no conhecimento evoluti-

vo, na hiperacuidade e na holomaturidade pessoal. 

 

Autoculpa. A autoculpa e as confissões públicas de culpa às vezes fazem prodígios e re-

novam usos, costumes e maus hábitos do animal humano. A melin pode ser até terapêutica. Eis, 

na ordem funcional, 4 exemplos de gêneros variados de melins a partir dos fatos: 

1.  Prêmio. Alfred Nobel (1833–1896) descobriu potente explosivo, a nitroglicerina, ca-

paz de matar muita gente, ficou rico e instituiu o Prêmio Nobel buscando ajudar as pesquisas da 

Ciência até hoje. 

2.  Guerras. Jean Henri Dunant (1828–1910) fundou, em 1863, a organização para aju-

dar os militares feridos, aceita, em 1876, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, pelos 

exércitos de todas as Nações – ao modo de mero eufemismo patológico – a fim de abafar os geno-

cídios tecnicamente executados nas guerras pelos próprios exércitos. 

3.  Ludopatia. Donald Trump (1946–), por meio do Trump Taj Mahal, palácio da jogati-

na estadunidense, financiou o serviço telefônico para assistir aos jogadores compulsivos, não 

desejados nem pela indústria do jogo, por apresentarem múltiplos problemas. 

4.  Latasa. A Latasa, fábrica de latas de alumínio no mercado brasileiro, por poluir o am-

biente e causar prejuízos à Ecologia, instituiu a campanha beneficente, trocando as latas vazias 

devolvidas por equipamentos escolares, melhorando a própria imagem pública e criando a aura de 

credibilidade. 

 

Suicídio. Em casos extremos de autoconscientização retardada, a melin pode levar ao 

suicídio, como aconteceu com Julius Robert Oppenheimer (1904–1967) – o pai da bomba atômi-

ca – quando compreendeu a própria responsabilidade para com a Humanidade. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

15039 

Etiologia. A melancolia intrafísica surge na vida da pessoa através de maneiras diversi-

ficadas, por exemplo, estas 4, dispostas na ordem funcional: 

1.  Desilusão: com desmotivação. 

2.  Dor de cotovelo: fossa. 

3.  Tristeza: contínua, crônica. 

4.  Depressão: desânimo, prostração. 

 

Distúrbios. A partir daí a conscin passa a sofrer da falta de autoconscientização, lapsos 

de memória (brancos mentais), confusão mental, distúrbios do sono, apatia e apetite desregulado. 

Recexologia. A terapia está em buscar distrações sadias capazes de romper com a cadeia 

de pensenes doentios, mantenedores da tristeza, e partir para a reciclagem existencial (recéxis). 

 

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 melin, indicados para a expansão das abordagens deta-

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

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Agente  antiprimener:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

05.  Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Tédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  MELANCOLIA  INTRAFÍSICA  AINDA  ATINGE  LARGO  

NÚMERO DOS  COMPONENTES  DA  HUMANIDADE,  NO  TER- 
CEIRO  MILÊNIO,  EM  FUNÇÃO  DA  AUSÊNCIA  DA  AUTO-

PRIORIZAÇÃO  EVOLUTIVA  DAS  CONSCINS  ROBOTIZADAS. 
 

Questionologia. A melin já foi considerada por você, leitor ou leitora? Em relação a si 

mesmo ou a outras pessoas? 
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M E L I N    D O M I N I C A L  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A melin dominical é o estado patológico de tristeza indefinida e desânimo 

da conscin, homem ou mulher, em relação à vida, ocorrido aos domingos, com maior agudez en-

tre 18 e 21 horas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo melancolia deriva do idioma Grego, melagkholía, “condição de ter-

bile negra; humor negro; melancolia”, através do idioma Latim, melancholia, “c lera negra”. 

Apareceu no Século XIII. O prefixo intra procede do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior 

de; no intervalo de”. O vocábulo físico vem do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma 

Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII.  

A palavra dominical provém também do idioma Latim, dominicalis, “relativo ou pertencente ao 

senhor”.  Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Melancolia intrafísica dominical. 2.  Neurose de domingo. 3.  De-

pressão de domingo. 4.  Angústia de domingo. 6.  Tédio de domingo. 

Neologia. As 3 expressões compostas melin dominical esporádica e melin dominical re-

gular são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Motivação dominical. 2.  Felicidade dominical. 3.  Satisfação com  

a vida. 4.  Alegria dos domingos. 5.  Euforin. 6.  Primener. 7.  Compléxis. 

Estrangeirismologia: o Glommy Sunday. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da falta de autodiscer-

nimento quanto à proéxis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do vazio existencial; o holopensene pessoal pato-

lógico; o holopensene pessoal da desconexão proexológica; o holopensene mesológico desfavorá-

vel; o holopensene da estagnação evolutiva; os pensenes inócuos; o holopensene pessoal da proe-

xidade. 

 

Fatologia: a melin dominical; a sensação de inutilidade no domingo; a tarde de domingo 

prostrado no sofá; a angústia do término do fim de semana; a segunda-feira desmotivante; a inér-

cia dominical; a abstenção das distrações e afazeres robotizadores da vida humana; a vivência de 

breve momento de introspecção, permitindo constatar o desajuste quanto à programação existen-

cial (proéxis); a dificuldade em manter o bom humor no dia a dia; a falta de vitalidade; a sensação 

de solidão; a depressão; os afazeres improdutivos do ponto de vista evolutivo; o malestar inexpli-

cável devido à desconexão com a proéxis; o vazio existencial; a crise dos 40 anos; a melancolia 

intrafísica; a fuga através da drogadição; a fuga através do alcoolismo; a fuga através da promis-

cuidade; a fuga através do consumismo; a fuga através dos esportes; a fuga através do mundo vir-

tual da Internet; a fuga através dos games; a fuga pela compulsão alimentar; a fuga pela vigore-

xia; a fuga pelo workaholism; a fuga de momentos de introspecção; a fuga da realidade; a igno-

rância quanto à existência da proéxis; a falta de autenfrentamento; a falta de autoconhecimento;  

a falta de autenticidade; a falta de dupla evolutiva (DE); o comodismo; o porão consciencial; o in-

compléxis; o suicídio; a ideia de não ser possível a felicidade sem realizar a proéxis; a busca pela 

felicidade; a noção íntima de se ter algo a realizar; a crise existencial; o autenfrentamento do des-

conforto introspectivo; a busca pelo propósito de vida; a noção de proéxis; a coragem para evo-

luir; as reciclagens intraconscienciais (recins); o altruísmo; a convicção íntima da necessidade de 

ajudar as outras consciências; a inclinação para a interassistência; a inteligência evolutiva (IE);  

o reconhecimento dos aportes existenciais; o protagonismo; a assunção da responsabilidade pelas 
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próprias escolhas; o encontro com o grupo evolutivo; o delineamento da proéxis; a lucidez; a pri-

orização evolutiva; o uso produtivo dos trafores; a identificação da identidade interassistencial;  

o aproveitamento produtivo do domingo; o megafoco proexológico. 

 

Parafatologia: a descompensação energética gerada pela angústia do domingo à noite;  

o autassédio potencializado pelo heterassédio das consciências extrafísicas (consciexes) afins  

à melin dominical; a iscagem inconsciente; a assimilação simpática (assim) sem adequada desas-

similação simpática (desassim); o desconhecimento da existência do próprio energossoma; a ig-

norância quanto ao paradigma consciencial; a melex anunciada; o parapsiquismo subdesenvolvi-

do; a desvalorização da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a desvalorização das sincro-

nicidades multidimensionais; as projeções semiconscientes assistenciais; o contato com o ampara-

dor extrafísico de função relacionado à proéxis; o domínio e vivência plena do estado vibracional 

(EV) profilático e homeostático; a recuperação de cons; a rememoração do Curso Intermissivo 

(CI); a blindagem energética da alcova; a vivência da mutidimensionalidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico melancolia intrafísica–vitimização; o siner-

gismo homeostático EV–início da consecução da proéxis. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da re-

ciclagem existencial (recéxis); a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico auxiliando na recuperação de cons  

e contato com amparador de função relacionado à proéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; os laboratóri-

os conscienciológicos enquanto locais otimizados para o desenvolvimento da energossomática 

pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos elucidativos gerados pelos cursos introdutórios do Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o efeito de realinhamento da proéxis gera-

do pelo curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1) do IIPC; o efeito otimi-

zador gerado pelo curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) do IIPC;  

o efeito do esclarecimento proéxico gerado pelo curso Identificação das Diretrizes da Proéxis da 

Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o efeito de conscientização proé-

xica gerado pelo curso Balanço Existencial da APEX. 

Ciclologia: o ciclo patológico fuga da realidade–crise existencial; o ciclo evolutivo ig-

norância-negação-aceitação-enfrentamento-superação-assistência; o ciclo patológico ignorân-

cia quanto ao energossoma–desequilíbrio holossomático–estagnação evolutiva–melin; o ciclo 

homeostático autenfrentamento–crise evolutiva. 

Binomiologia: o binômio melin-melex; o binômio incompléxis-melex; o binômio minipe-

ça-maximecanismo; o binômio EV–vivência multidimensional; o binômio autassédio–ganhos se-

cundários; o binômio bem-estar–malestar; o binômio compléxis-euforex. 

Interaciologia: a interação aporte existencial–proéxis; a interação pensene-intenção;  

a interação autesforço-proéxis; a interação priorização-evolução; a interação intermissivista– 

–amparador de função; a interação estado vibracional–recuperação de cons; a interação convi-

vência-rememoração; a interação programação-realização. 

Crescendologia: o crescendo ectopia consciencial–melin–melex. 

Antagonismologia: o antagonismo promiscuidade / dupla evolutiva; o antagonismo ma-

turidade somática / imaturidade mentalsomática; o antagonismo status social / vazio existencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de se ter estabilidade financeira, sucesso profissional, rela-

cionamento estável, saúde somática e mesmo assim vivenciar a melin dominical; o paradoxo da 
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conscin com alta capacidade intelectual porém com baixa lucidez multidimensional; o paradoxo 

de o intermissivista ter vários aportes existenciais e estar em desconexão proexológica. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da evolução contínua. 

Fobiologia: a neofobia; a isolofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da dispersão conscien-

cial (SDC); a síndrome da mediocrização; a síndrome da subestimação; a síndrome do ninho va-

zio. 

Maniologia: a fracassomania; a tristimania; a nostomania; a mania de postergar o auten-

frentamento das necessidades evolutivas. 

Holotecologia: a proexoteca; a autopesquisoteca; a energossomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Nosografia; a Intrafisicologia; a Desviaciologia;  

a Parapatologia; a Psicossomática; a Conviviologia; a Recexologia; a Consciencioterapia; a Auto-

pesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin obnubilada; a isca humana inconsciente; a pessoa melancólica;  

a pessoa sem priorização evolutiva; a pessoa ignorante quanto à multidimensionalidade; a conscin 

sem rememoração do Curso Intermissivo. 

 

Masculinologia: o pianista e compositor húngaro Rezso Seress (1899–1968); o pré-sere-

não vulgar; o robotizado; o compassageiro evolutivo; o intermissivista; o hiperativo; o workaho-

lic; o mal-humorado; o alienado; o superficial; o nostálgico; o incompletista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a robotizada; a compassageira evolutiva; a inter-

missivista; a hiperativa; a workaholic; a mal-humorada; a alienada; a superficial; a nostálgica;  

a incompletista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens melancholicus; o Homo sapiens materialis; o Homo sa-

piens roboticus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens stacionari-

us; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: melancolia dominical esporádica = o sentimento depressivo de baixa 

frequência da conscin desconectada do grupo evolutivo, na véspera da segunda-feira, indicando 

possibilidade de atraso em relação ao cumprimento do cronograma da proéxis; melancolia domi-

nical regular = o sentimento depressivo crônico da conscin, na véspera da segunda-feira, indican-

do possibilidade de grave atraso em relação ao cronograma da proéxis. 

 

Culturologia: a cultura da vitimização; a cultura da irreflexão; a cultura consciencioló-

gica; a cultura proexológica; a cultura da Evoluciologia. 

 

Terapeuticologia. Sob a luz da Recexologia, a suplantação da condição da melin domi-

nical pode ser obtida a partir dos 9 exemplos de recursos otimizadores, em ordem alfabética: 

1.  Cognópolis: o reencontro com intermissivistas e grupos evolutivos, possibilitado pelo 

acesso à Cognópolis, facilitando o reconhecimento da proéxis e a realização correspondente. 

2.  EV: a vivência energética propiciada pelo EV, desencadeando possível recuperação 

de cons e atilamento quanto à proéxis. 

3.  Identidade interassistencial: o reconhecimento e desenvolvimento da especialidade 

pessoal interassistencial. 

4.  Manual da Proéxis: a consulta ao livro amplia o entendimento sobre a proéxis, tra-

zendo definição e aprofundamento de vários dos aspectos correspondentes pessoais. 
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5.  Proéxis: a utilização do Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX), da Associação In-

ternacional de Apoio Existencial, disponibilizado gratuitamente às conscins necessitadas de auxí-

lio quanto à identificação da própria proéxis. 

6.  Sinalética: o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal, permitindo 

à conscin desenvolver-se de isca inconsciente para isca consciente. 

7.  Tenepes: a realização da tarefa energética pessoal diária, permitindo à conscin prati-

car assistência de modo regular e profissional, iniciando na condição de minipeça do maximeca-

nismo multidimensional. 

8.  Verbetografia: a produção de verbetes oportunizando a realização da tarefa de es-

clarecimento (tares) no atacado. 

9.  Voluntariado: a realização do voluntariado e docência conscienciológica, ferra-

mentas assistenciais facilitadoras da identificação e exercício da especialidade 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 melin dominical, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

03.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Autolucidez  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

06.  Crescendo  melin-autossuperação:  Autorrecexologia;  Neutro. 

07.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

09.  Efeito  fênix:  Reciclologia;  Homeostático. 

10.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Lei  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Melancolia  acadêmica:  Desviologia;  Nosográfico. 

13.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Tédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  AUTOPERCEPÇÃO  DA  MELIN  DOMINICAL  PERMITE   
À  CONSCIN  O  AUTODIAGNÓSTICO  QUANTO  À  DESCONE-
XÃO  PROEXOLÓGICA,  PODENDO  SER  SUPERADA  A  PAR-
TIR  DE  NOVAS  ESCOLHAS  E  PRIORIZAÇÕES  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia com alguma frequência a melancolia 

dominical? Já procurou avaliar a condição proexológica pessoal? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Vida em Preto e Branco. Título Original: Pleasantville. País: EUA. Data: 1998. Duração: 108 min. 

Gênero: Comédia Dramática. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção 

/ Produção & Roteiro: Gary Ross. Elenco: Tobey Maguire; Reese Witherspoon; Jeff Daniels; Joan Allen; William  

H. Macy; J.T. Walsh; Don Knotts; Marley Shelton; & Jane Kaczmarek. Música: Randy Newman. Figurino: Judianna 

Makovsky. Cinematografia: John Lindley. Edição: Willian Goldenberg. Companhia: Larger Than; & Life Productions. 
Distribuidora: New Line Cinema; & Larger Than Life Productions. Sinopse: Nos anos 90 David é jovem solitário e foge 

da realidade assistindo determinado seriado na TV onde tudo é monótono, repetitivo e confortável. Em dado momento,  

o jovem e a irmã acabam dentro do seriado. David quer manter tudo como está, porém a irmã acaba quebrando regras  
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e modificando todo o seriado. O evento conduz a outro e de repente a rosa vermelha cresce, mais regras são quebradas  

e surgem novas cores. Inicialmente nem todos gostam de tais mudanças. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Loche, Laênio; Identidade Interassistencial: Modelo para Identificação da Proéxis; Artigo; I e II Con-
gresso Internacional dos Intermissivistas; 22-24.07.11; 12-14.07.13; Foz do Iguaçu, PR; Ed. Especial; Vol. 16; N. 3; 1 E-mail; 

20 enus.; 1 micobiografia; 5 tabs.; 7 técnicas; 9 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012; páginas 274 a 285. 

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 
53, 71, 75, 227 e 230. 

3.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 
p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 126. 

4.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisoras Erotides Louly; & Helena Araújo; 164  
p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associ-

ação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 11, 43 a 47, 65, 112, 123, 125 e 140. 

5.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisoras Erotides Louly; Helena Araújo; & Julieta 
Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 17 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 16 websites; glos. 

282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 14, 

49, 58 e 99. 
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 604, 607  
e 609 a 615. 

 

V. S. B. 
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M E M Ó R I A    BÁ S I C A  
( H O L O M N E M Ô N I C A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A memória básica é a faculdade de conservar e lembrar estados intracons-

cienciais passados e tudo quanto se ache associado aos mesmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo memória vem do idioma Latim, memoria, “mem ria”, de memor, 

“aquele que se recorda”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo básico deriva também do idioma 

Latim, basis, “base; raiz; sustentação”, e do idioma  rego, básis, “pedestal”. Surgiu no Século 

XIV. 

Sinonimologia: 1.  Rememoração básica. 2.  Lembrança básica. 3.  Reminiscência bá-

sica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 67 cognatos derivados do vocábulo memória: 

amemorialístico; autorrememoração; comemorabilidade; comemoração; comemorada; comemo-

rado; comemorar; comemorativo; comemorável; desmemória; desmemoriação; desmemoriada; 

desmemoriado; desmemoriador; desmemoriamento; desmemoriar; heterorrememoração; Holo-

memória; Holomemoriologia; maximemória; megamemória; memo; memorabilia; memorabili-

dade; memoração; memorada; memorado; memorando; memorândum; memorar; memorativa; 

memorativo; memorável; memorial; memorialismo; memorialista; memorialística; memorialísti-

co; memorião; memoriar; memoriável; Memoriologia; memoriosa; memorioso; memorista; me-

morização; memorizar; memorosa; memoroso; micromemória; minimemória; multimemória; 

neomemória; omnimemória; paramemória; polimemória; pró-memória; rememoração; rememo-

rar; rememorativa; rememorativo; rememorável; remêmoro; retromemória; somatomemória; 

submemória; supermemória. 

Neologia. As 3 expressões compostas memória básica, memória básica intrafísica e me-

mória básica extrafísica são neologismos técnicos da Holomnemônica. 

Antonimologia: 1.  Desmemória comum. 2.  Amnésia. 3.  Esquecimento. 

Estrangeirismologia: a memória RAM pessoal; o Retrocognitarium; o brainstorming;  

a mentis defatigatio; o lapsus memoriae; o post-it. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da memória 

pessoal. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Memória  

é passado. Memória: espelho cronológico. Consciência: memória imortal. Genialidade: memória 

racionalizada. Saudade: memória acridoce. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os 

lapsopensenes; a lapsopensenidade. 

 

Fatologia: a memória básica; a memória cerebral; a memória saltuária; a memória inte-

gral; a memória quádrupla; a memória quíntupla; a memória cinestésica; a memória contínua;  

a memória causal; a automemória; a heteromemória; a ginomemória; a andromemória; a memória 

organísmica; a plurimemória; o mnemossoma; o engrama; a abertura mnemônica; o fechadismo 

mnemônico; a autocognição holomnemônica; os artifícios mnêmicos; a autografia cutânea; a in-

cubadora holomnemônica; o raciocínio holomnemônico; a antiamnésia; a antimemória; o conti-

nuísmo consciencial; a hipnomnemopatia; os megalapsos mnemônicos; a micromemória dos polí-

ticos; o memoricídio; a memorização; a memória disciplinada; a holomemória como sendo  

a consciência sobressalente; a homeostase mnemônica. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a memória extrafí-

sica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evolucio-

logia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da retrocognição. 

Neossinapsologia: a neomemória exigindo neossinapses. 

Enumerologia: a soltura mnemônica; a fixação mnemônica; a semente mnemônica; os 

vincos mnemônicos; as recapturas mnemônicas; os hábitos mnemônicos; a catálise mnemônica. 

Binomiologia: o binômio Holomnemônica-Inventariologia. 

Trinomiologia: o trinômio ressoma-retrocognições-precognições; o trinômio paracica-

trizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos retrocognitivos; o trinômio Holobiografolo-

gia-Holomnemônica-Parageneticologia. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar. 

Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo memória 

de elefante / branco mental. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a mnemofilia. 

Fobiologia: a mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia. 

Maniologia: a nostomania. 

Holotecologia: a retrocognoteca; a holomnemoteca; a lexicoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemônica; a Mnemônica; a Mnemotecnia; a Mnemotécni-

ca; a Mnemotecnologia; a Mnemossomatologia; a Automnemônica; a Taquimnemonicologia;  

a Holomnemossomatologia; a Memoriologia; a Holomemória; a Holomemoriologia; a Hidromne-

mônica; a Passadologia; a Parageneticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin 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 mnemonista; o submne-

monista; o hipomnemopata; o memorialista; o leitor mnemônico; o hipomnéstico; o hipermnésti-

co; o agente mnemônico; o mnomossomaticista; o desmemoriado. 

 

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a deusa Mnemósi-

ne; a mnemonista; a submnemonista; a hipomnemopata; a memorialista; a hipomnéstica; a hiper-

mnéstica; a agente mnemônica; a mnemossomaticista; a desmemoriada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sa-

piens lexicographus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Ho-

mo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polyglotta. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: memória básica intrafísica = a faculdade de conservar e lembrar estados 

intraconscienciais passados na vida humana; memória básica extrafísica = a faculdade de conser-

var e lembrar estados intraconscienciais passados na vida extrafísica. 

 

Taxologia. Segundo a Holomnemônica, guardamos e consultamos cada pensene ou con-

ceito principalmente através de 3 manifestações distintas da memória básica, aqui dispostas na or-

dem funcional: 

1.  Memória: propriamente dita; a memória espontânea ou intencional, o ato natural de 

recordar, quando buscamos a recordação, pensamos e fazemos a evocação da ideia retida. 

2.  Intelecção: o ato da autopensenização da consciência ao elaborar o autopensene mais 

complexo com a conjugação de outros atributos conscienciais. 

3.  Imaginação: a neoideia imaginada puxando outra por associação imaginativa de 

constructos já existentes, no repertório de lembranças pessoais, ou na memória inconsciente da 

conscin. 

 

Qualificação. Quanto à qualidade da retenção dos autopensenes, a memória pessoal po-

de ser classificada em duas categorias básicas: 

1.  Volátil: com reduzido número de cons. 

2.  Permanente: com avançado número de cons. 

 

Intraconscienciologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 atos intraconscienciais, 

com aproximações simples, relativos à memória básica: 

1.  Autoevocação: propriamente dita de lembrança natural ou a relembrança. 

2.  Autovivência: a recuperação através da psicomotricidade, com interferência cerebe-

lar, de algo já vivido. 

3.  Ecforia. 

4.  Engrafia: a recuperação de engrama ou o ato de rememorar. 

5.  Exteriorização: de determinado estado mental. 

6.  Pegada: de alguma demarcação ou vinco mnésico. 

7.  Traço: mnemônico, específico, evocado; a retroversão mnemônica. 

 

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 à memória básica, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

2.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

3.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

4.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

5.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 
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6.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

7.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

 

A  MEMÓRIA  ORDINÁRIA  É  ATRIBUTO  ESSENCIAL,  INDIS-
PENSÁVEL  E  INSUBSTITUÍVEL  PARA  TODA  CONSCIÊNCIA,  

SEM  EXCEÇÃO,  DESENVOLVER  A  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO  

LÚCIDA,  EM  QUALQUER  DIMENSÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Qual a qualidade da memória básica em você, leitor ou leitora? A me-

mória empregada por você tem melhorado com o perpassar das décadas da vida humana? 
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M E M Ó R I A    CO N T Í N U A  
( H O L O M E M O R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A memória contínua é a condição mnemônica da conscin, a partir da fase 

infantil, quando consegue adquirir, seja por traumatismo durante o renascimento e / ou autorretro-

cognições intermissivas e de vidas humanas prévias, a conservação e utilização das próprias lem-

branças de modo ininterrupto, sem o hiato usual do choque biológico da ressoma e a perda costu-

meira dos cons magnos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo memória vem do idioma Latim, memoria, “mem ria; recordação; 

lembrança; reminisc ncia; tradição; hist ria; narrativa”, de memor, “aquele que se lembra, que se 

recorda”. Apareceu no Século XIII. A palavra contínua procede também do idioma Latim, conti-

nuus, “cont nuo; sem descontinuidade”. Surgiu igualmente no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Memória prolongada. 2.  Memória ininterrupta. 3.  Memória conse-

cutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas memória contínua, memória contínua pré-sereno-

lógica e memória contínua serenológica são neologismos técnicos da Holomemoriologia. 

Antonimologia: 1.  Memória lacunada. 2.  Memória fragmentada. 3.  Memória segmen-

tada. 4.  Memória interrompida. 5.  Desmemória comum. 6.  Esquecimento. 7.  Hipomnésia.  

8.  Amnésia. 

Estrangeirismologia: a memória RAM pessoal; o Retrocognitarium; o brainstorming;  

a mentis defatigatio; o lapsus memoriae; o post-it; o biofeedback sadio; o breakthrough mnemô-

nico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da holomnemônica pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os 

lapsopensenes; a lapsopensenidade; o holopensene pessoal das pesquisas mnemônicas; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lateropensenes; a late-

ropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; a memória aguçada beneficiando a autopensenização ágil. 

 

Fatologia: a memória contínua; a memória integral desde a fase infantil; a memória com 

as recordações do período intermissivo; as recordações das vidas humanas pretéritas; o reacesso 

aos cons magnos; a retomada da inteligência evolutiva na infância; os retrotalentos intelectivos 

reavivados; as retrocompetências reintegradas à personalidade; o patrimônio cognitivo multiexis-

tencial readquirido embasando a retenção das neoinformações; os parâmetros de comparação fa-

vorecendo a rapidez no entendimento das autexperiências; a nulificação das irracionalidades in-

fantis; a autoimunização das ilusões da vida mundana. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as autorretrocognições facilitando a vivência e a convivialidade 

com as companhias evolutivas quando a conscin torna-se lúcida quanto a múltiplas existências in-

trafísicas; as rememorações intermissivas; o favorecimento da emersão da Paragenética Pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo mnemônico; a instalação precoce do sinergismo pa-

racérebro-cérebro. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente; 

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento 

pessoal; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal; a teoria da memória quádrupla. 

Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica dos 50 

dicionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as 

técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão 

Heterocrítica de Obra Útil; a técnica do aperitivo intelectual; a Mnemotécnica; o recobramento 

do acervo pessoal de técnicas pessoais exitosas em múltiplas existências. 

Voluntariologia: os voluntários da EVOLUCIN. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamen-

tarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da 

Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemologistas; o interesse primordial do Colégio 

Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito halo cortical da boa memória; os efeitos mnemônicos da hiperesti-

mulação cerebral prematura; a minimização dos efeitos das infantilidades; os efeitos fundamen-

tais da memória na compreensão das realidades. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses estimuladas pela recuperação da baga-

gem autocognitiva das retrovidas. 

Ciclologia: as retrovivências multiexistenciais nas etapas do ciclo etário da vida intrafí-

sica rememoradas capazes de reduzir a inexperiência da vida atual e contribuir para as ações pro-

filáticas; a otimização do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: as retrovidas; os retropensenes; as retrocognições; as retroaquisições; 

os retrotalentos; as retrocompetências; as retrovivências. 

Binomiologia: o binômio Mnemotécnica-Etologia; o binômio Mnemotécnica-Sociolo-

gia; o binômio mãe–filho adulto; o binômio pai–filho adulto; o binômio distorção mnemônica 

pessoal–distorção mnemônica grupal; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio fato-versão;  

o binômio objetividade-subjetividade; a anulação das consequências inconvenientes do binômio 

Genética-Mesologia; a predisposição ao binômio taquipensenidade–taquirritmia prolífica. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoi-

deia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–ra-

cionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo 

de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex;  

o crescendo assinatura retropensênica–assinatura neopensênica; o crescendo infinito de aquisi-

ções autocognitivas. 

Trinomiologia: o trinômio ressoma-retrocognições-precognições; o trinômio retrofa-

tos-fatos-parafatos; o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia; o trinô-

mio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Ar-

gumentologia; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração 

mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese. 
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Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar;  

o reavivamento precoce da autoidentidade madura predispondo a vivência traforista do polinômio 

autoconceito-autoimagem-autestima-autoconfiança. 

Antagonismologia: o antagonismo memória / esquecimento; o antagonismo neopense-

nes / retropensenes; o antagonismo memória hígida / memória falhada; o antagonismo holome-

mória perempta / biomemória atual; o antagonismo memória do melhor / desmemória do pior 

embasando a Higiene Consciencial; o antagonismo evento inesquecível / evento esquecível; o an-

tagonismo cosmovisão evolutiva / monovisão calidoscópica doentia; o antagonismo maturidade 

consciencial / maturidade cronológica; o antagonismo infância evolutiva / infância ordinária. 

Paradoxologia: o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. A construção de políticas educativas de aten-

ção à superdotação parapsíquica. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à holomnemônica; a derrogação de 

leis da seriéxis. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a lexicofilia; a mnemofilia; a leiturofilia; a cronofilia;  

a matematicofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a retrocognoteca; a holomnemo-

teca; a potencioteca; a cognoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Mentalsomatologia; a Ressomatologia;  

a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Seriexologia; a Paracerebrologia; a Parapercepciolo-

gia; a Parapesquisologia; a Gerontologia; a Parafenomenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sa-

piens lexicographus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Ho-

mo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens memorator; o Homo sa-

piens mnemonicus; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo 

sapiens tachypsychicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: memória contínua pré-serenológica = a condição mnemônica da conscin 

pré-serenona, a partir da fase infantil, com a conservação e utilização das próprias lembranças de 

modo ininterrupto, sem o hiato usual do choque biológico da ressoma e a perda costumeira dos 

cons magnos; memória contínua serenológica = a condição mnemônica da conscin serenona,  

a partir da fase infantil, com a conservação e utilização das próprias lembranças de modo ininter-

rupto, sem o hiato usual do choque biológico da ressoma e a perda costumeira dos cons magnos. 

 

Culturologia: a cultura da Holomemoriologia; a Paracultura da Seriexologia. 

 

Ocorrências. Sob a ótica da Parapesquisologia, eis, por exemplo, dispostas na ordem 

lógica, 6 ocorrências encadeadas, ou interativas, capazes de explicitar a condição da memória 

contínua da criança, quando apresentando retrocognições racionais: 

1.  Idoso. A pessoa idosa, ou o geronte, tem memória mais remota e se refere habitual-

mente ao passado em razão de já ter vivido prolongadamente até à terceira ou quarta idade, e ad-

quirido maior acervo mnemônico. 

2.  Criança. A criança, obviamente, ainda não viveu o suficiente para ter ampla memória 

descortinadora e não dispõe de expressivas recordações desta existência humana. 

3.  Maturidade. Se, pessoalmente, através do parto laborioso da mãe, o recém-nascido 

sofreu traumatismo craniano pode alcançar maior nível de maturidade mental de modo antecipado 

e tal fato favorece a antecipação das autorretrocognições parapsíquicas. 

4.  Autorretrocognições. As autorretrocognições parapsíquicas trazem a memória ante-

rior ao renascimento intrafísico, e, neste caso, a criança já apresenta memória mais ampla. Tal es-

tado predispõe à autossuperdotação mentalsomática. 

5.  Conjugação. A conjugação da maturidade mental precoce e das autorretrocognições 

parapsíquicas racionais compõe o arcabouço da memória contínua da criança superdotada intelec-

tivamente. 

6.  Autoparapsiquismo. A memória contínua, ou mesmo a condição da memória menos 

lacunada, quando acima da média da população, potencializa o desenvolvimento do autoparapsi-

quismo da consciência desde o desenvolvimento biológico do soma até a fase adulta ou da matu-

ridade. 

 

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 memória contínua, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

07.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

11.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

12.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

13.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

14.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
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15.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

 

A  OBTENÇÃO  E  EMPREGO  DA  MEMÓRIA  CONTÍNUA  EX-
PANDEM  OS  ATRIBUTOS  CONSCIENCIAIS  DO  MICROUNI-
VERSO  E  AS  SENSIBILIDADES  MULTIFACETADAS  PARA-
PSÍQUICAS  DA  CONSCIÊNCIA  HUMANA,  NA  VIDA  TODA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, desfruta da memória contínua ou lacunada? Por 

qual razão? 
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M E M Ó R I A    E N C A P S U L A D A  
( M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A memória encapsulada é o registro, retido tecnicamente, com a intenção 

de deixar para a posteridade as vivências do período intrafísico durante a consecução da autoproé-

xis, ou maxiproéxis, embasador dos autorrevezamentos multiexistenciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo memória vem do idioma Latim, memoria, “mem ria; recordação; 

lembrança; reminisc ncia; tradição; hist ria; narrativa”, de memor, “quem se lembra, se recorda”. 

Apareceu no Século XIII. O prefixo en deriva do mesmo idioma Latim, in, “em; sobre; superposi-

ção; introdução; transformação”. A palavra cápsula procede também do idioma Latim, capsula, 

“caixa; cofrezinho”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo encapsular apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Cápsula grafopensênica. 2.  Bateria grafopensênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas memória encapsulada, memória encapsulada 

construtiva e memória encapsulada reconstrutiva são neologismos técnicos da Mnemossomato-

logia. 

Antonimologia: 1.  Esquecimento. 2.  Hipomnésia. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o biofeedback sadio; o breakthrough mne-

mônico; a memória RAM pessoal; o déjà-vu; a recollection of past lives. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da mnemossomática evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas mnemônicas; os retropensenes; a re-

tropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os 

lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopensenização materializada fixan-

do a experiência atual; a retropensenização materializada enriquecendo a vida futura; o resgate da 

retroforma holopensênica. 

 

Fatologia: a memória encapsulada; o encapsulamento mnemônico; a grafopensenidade 

registrada; a memória dos diversos grupos formadores da Socin; as expressões coletivas e indivi-

duais registradas; os testemunhos de tempos idos; a oportunidade de aprendizagem com os erros  

e acertos passados; a sinalização quanto aos caminhos exitosos já percorridos; o alerta quanto às 

consequências nefastas dos atos contra a Humanidade; o reconhecimento consensual do valor pa-

trimonial; a preservação da herança cultural; o respeito à ancestralidade humana; a disponibiliza-

ção, hoje, de fontes de referências para as gerações vindouras. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o autorrevezamento multiexistencial; a cápsula do tempo pessoal;  

a História vivida; a impregnação energética perdurante nos materiais; a sondagem psicométrica;  

a evocação retrocognitiva; os elementos revivificadores de lembranças mais remotas; o objetos 

para os estudos seriexológicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo mnemônico; o sinergismo integridade-autentici-

dade. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da ação e reação; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a Mnemotécnica; as técnicas de conser-

vação de acervos e patrimônios; as técnicas antigas renomeadas. 

Voluntariologia: o voluntariado na CCCI. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemossomaticistas; o Colégio Invisível dos Se-

riexologistas. 

Efeitologia: o efeito halo cortical da boa memória; os efeitos reeducativos e profiláticos 

dos estudos retrofatuísticos e retrocasuísticos. 

Neossinapsologia: as rotinas úteis mantenedoras da saúde dos neurônios ou das si-

napses; as neossinapses embasadas pela complementação ou oposição em retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo memória pessoal desorganizada–memória pessoal seletiva; os ciclos 

históricos e a espiral evolutiva; o ciclo autorrevezador ponto de parada–ponto de retomada. 

Enumerologia: o valor patrimonial histórico e cultural; o valor patrimonial sociológico 

e antropológico; o valor patrimonial documental e linguístico; o valor patrimonial arquitetônico  

e urbanístico; o valor patrimonial estético e artístico; o valor patrimonial ecológico e paisagísti-

co; o valor patrimonial técnico e científico. 

Binomiologia: o binômio lucidez-retrocognição; o binômio bens naturais–bens patrimo-

niais; o binômio bens móveis–bens imóveis; o binômio bens públicos–bens particulares. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória; a interação usos-saberes; 

a interação aonde estávamos–aonde estamos–aonde estaremos. 

Crescendologia: o crescendo assinatura retropensênica–assinatura neopensênica;  

o crescendo paulatino do conhecimento coletivo através da memória social preservada. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio retrofatos-fatos- 

-parafatos; o trinômio da preservação vigilância-vistoria-fiscalização. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar;  

o polinômio identificação-inventariação-classificação-catalogação; o polinômio conservação- 

-manutenção-restauração-perpetuação. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo 

autoevocação sadia / autoevocação doentia. 

Paradoxologia: o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia pura; as políticas de preservação dos bens pa-

trimoniais; as políticas de salvaguarda da memória planetária. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à revivescência da holomemória; 

as leis de gestão patrimonial. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a lexicofilia; a mnemofilia; a leiturofilia; a cronofilia;  

a matematicofilia; a conviviofilia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia (lapsus memoriae). 

Maniologia: a evitação da nostomania. 

Mitologia: a eliminação do mito da novidade absoluta pelos estudos historiográficos. 

Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a retrocognoteca; a holomnemo-

teca; a potencioteca; a cognoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Memoriologia; a Historiologia; a Men-

talsomatologia; a Evoluciologia; a Politicologia; a Sociologia; a Autorrevezamentologia; a Para-

cronologia; a Grafopensenologia; a Proexologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens memorator; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens 

retrocognitor; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens 

mnemopotentor; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens tachypsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: memória encapsulada construtiva = o registro da vida cosmoética da co-

baia humana exemplarista; memória encapsulada reconstrutiva = o registro das ações anticosmoé-

ticas do Holocausto dos judeus pelos nazistas, o negacionismo nazista e o campo-museu de Aus-

chwitz como prova da loucura humana para posteridade. 

 

Culturologia: a cultura da Mnemossomatologia; o patrimônio cultural da Humanidade; 

a cultura da Historiografia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Mnemossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 exemplos de registros ou das categorias da memória encapsulada: 

01.  DVD: a Infocomunicologia; as aulas; os cursos; os eventos; as entrevistas; os meios 

de armazenamento massivo. 

02.  Filme: a Arte Cinematográfica; o documentário; a cinebiografia. 

03.  Fotografia: a Arte Fotográfica; os álbuns. 

04.  Holoteca: a Bibliologia; a biblioteca mundial; as tecas em geral. 

05.  Instituição: a Arquitetura; as construções humanas; o Tertuliarium. 

06.  Livro: a bibliofilia; o diário; a biografia; a autobiografia; o autorado; a megagescon; 

o dicionário; a enciclopédia. 

07.  Memorial: a Historiografia; os monumentos. 

08.  Museu: os artefatos do saber aplicados didaticamente. 

09.  Periódicos: os registros nos jornais e nas revistas; a imprensa; a mídia em geral;  

o Kindle. 

10.  Quadrinhos: a Arte Sequencial; as revistas; as reportagens; os álbuns. 

 

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 memória encapsulada, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Auschwitz:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

06.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

11.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

12.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

13.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

14.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

15.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

 

O  REGISTRO  PARATÉCNICO  DA  MEMÓRIA  ENCAPSULADA  

CONGREGA  A  SERIEXIALIDADE  DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  

COM  O  CICLO  MULTIEXISTENCIAL  PESSOAL  (CMP) 
DA  ATIVIDADE  E  O  MAXIMECANISMO  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem preparando a própria memória encapsula-

da? Desde quando? Por meio de quais elementos? 
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M E M Ó R I A    NU M É R I C A  
( H O L O M N E M O N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A memória numérica é o atributo de a consciência registrar, reter, conser-

var, guardar, evocar, recordar e resgatar expressão constituída de números. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo memória vem do idioma Latim, memoria, “mem ria”, de menor, 

“aquele que se recorda”. Apareceu no Século XIII. A palavra número procede do idioma Latim, 

numerus, “número”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo numérico apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Memória algarísmica; memória numeral. 2.  Rememoração numeral; 

rememoração numérica. 3.  Lembrança numeral; lembrança numérica. 4.  Reminiscência numeral; 

reminiscência numérica. 5.  Memória aritmética. 

Neologia. As duas expressões compostas megamemória numérica e minimemória numé-

rica são neologismo técnicos da Holomnemonicologia. 

Antonimologia: 1.  Hipermnésia numérica. 2.  Hipomnésia aritmética. 3.  Desmemória 

numérica. 4.  Oblívio numérico. 5.  Lapso numérico. 6.  Obliteração numérica. 7.  Perda de me-

mória algarísmica. 8.  Deslembrança algarísmica. 

Estrangeirismologia: o aide-mémoire; a atenção ao lapsus memoriae; o tratamento dos 

deficits mnemônicos; a profilaxia contra o breakdown mnemônico; os mnemonics games; o aces-

so à memória long-term; o smartphone, o tablet e o notebook como extensão da memória. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à mnemotécnica numérica. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quem me-

moriza lembra. Quem armazena recupera. Temos várias memórias. Desconfiemos da memória.  

Número: símbolo matemático. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemonicologia; o holopensene pessoal 

dos resgates mnemônicos numéricos; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os mnemopensenes; 

a mnenopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os grafopensenes; a grafopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a memória numérica; a facilidade na criação de vincos mnemônicos numéri-

cos; o uso da memória numérica no dia a dia; a mem ria “intuitiva” numérica; o hemisfério 

esquerdo do cérebro sendo o responsável pela lógica e operações numéricas; o ato de fazer 

cálculos de cabeça; a confiança no cérebro quanto à gravação de números; a calculadora moderna 

como extensão da memória algarísmica; o uso frequente da calculadora gerando declínio da 

memória aritmética pessoal; o mergulho no esquecimento numeral; o número escrito na areia;  

o número colocado no rol do esquecimento; os números no limbo; a memória cheia de algaris-

mos; a recordação de datas comemorativas e aniversários; os jogos mnemônicos; o ensino mne-

mônico; o ato de contar números; o bom raciocínio matemático; o mau raciocínio matemático;  

o ato de “gravar os número de cabeça”; a lembrança dos números de telefone; a dificuldade da 

lembrança do número de telefone ouvido pela primeira vez; a memorização de número grande;  

a enumeração de 16.110 dígitos do número pi, sem nenhuma margem de erro, em duas horas e 54 

minutos, por Matheus Norberto de Moraes (1983–); o recorde de melhor memória numérica do 

Brasil, conquistado pelo professor José Cláudio Luvizzotti (1980–), memorizando 200 dígitos em 

17 minutos e 21 segundos com aproveitamento de 98,5% de acerto; o jogo sudoku enquanto lazer  

e exercício para o cérebro; a memorização e recuperação de expressão numérica; a conservação  
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e a lembrança da expressão algarísmica; o bom sono reparador para manter a memória em bom 

estado; os alimentos adequados para a boa memória. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a lembrança nu-

mérica extrafísica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o amparador extrafísico do pro-

fessor de matemática; a resolução de exercício de Física após projeção consciente (PC); o número 

servindo de senha para a retrocognição. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holomemória–memória cerebral; o sinergismo ginástica 

cerebral–cognição; o sinergismo memória aritmética–desempenho na matemática; a ausência 

parcial ou total do autossinergismo cognitivo provocada pelo acidente vascular cerebral (AVC);  

o sinergismo estado vibracional–scandisk holomnemônico. 

Principiologia: o princípio da consolidação da informação numérica; o princípio da 

retenção pela persistência; o princípio de escrever para não esquecer; o princípio da incerteza;  

o princípio da proporcionalidade; o ensino do princípio de Pascal nas escolas de ensino médio. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o uso do código Modify Util Not 

Guessed Easily (MUNGE) para criação de senhas seguras. 

Teoriologia: a teoria dos números; a teoria dos conjuntos; a teoria matemática; a teoria 

da Enumerologia; a teoria da falsa memória; a teoria da persistência; a teoria dos jogos. 

Tecnologia: a técnica do exercício da memória; a técnica da retenção numérica pela vi-

sualização repetitiva dos algarismos; as técnicas avançadas de memorização; as técnicas mne-

mônicas; a técnica de quanto mais inteligível é o objeto, mais facilmente é retido na memória; as 

técnicas de potencialização da memória. 

Voluntariologia: o voluntariado do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística 

(ICGE); os voluntários da equipe de fichamento do Holociclo; o voluntariado no setor financeiro 

das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o trabalho voluntário de arquitetos na Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntariado conscienciológico na área 

de Informática; o voluntário geronte na CCCI. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; a manuten-

ção do cérebro ativo no laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Men-

talsomatologia; o Colégio Invisível da Longevologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; 

o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia. 

Efeitologia: o efeito do uso de antioxidantes na dieta alimentar na prevenção do mal de 

Alzheimer; o efeito do treino musical sobre a memória operacional e a cognição numérica de cri-

anças com discalculia; os efeitos mnemônicos da automotivação. 

Neossinapsologia: a ampliação das sinapses mnemônicas; a ausência de neossinapses 

matemáticas para realizar cálculo numérico; a aquisição de neossinapses da linguagem de pro-

gramação na construção algorítmica de softwares; a desativação das retrossinapses ultrapas-

sadas. 

Ciclologia: a memorização numérica por meio do  ciclo leitura-repetição-memorização; 

o ciclo do uso e descarte informativo; o ciclo da memória. 

Enumerologia: a memória registrada; a memória visual; a memória auditiva; a memória 

tátil; a memória de curto prazo; a memória de longo prazo; a memória resgatada. 

Binomiologia: o binômio carga emocional–fixação mnemônica; o binômio tentativa- 

-acerto; o binômio enumeração geral–memória pessoal. 

Interaciologia: a interação percepção-atenção-memória; a interação memória de curto 

prazo–memória de longo prazo; a interação objeto-memória. 

Crescendologia: o crescendo detalhismo-memória; a eliminação da automanifestação do 

crescendo ansiedade-afobação-distração-hipomnésia-esquecimentos. 
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Trinomiologia: o trinômio ler-repetir-memorizar; o trinômio número-numeral-algaris-

mo; o trinômio neurônios-sinapses-neurotransmissores; o trinômio exercícios físicos–alimenta-

ção salutar–função cognitiva saudável. 

Polinomiologia: a autolucidez intelectual no desvelo pelo polinômio atenção-concentra-

ção-cognição-memória; o polinômio percepção-cognição-intelecção-memória. 

Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo memória 

de elefante / branco mental; o antagonismo memórias sadias / memórias traumáticas. 

Paradoxologia: o paradoxo idade avançada–memória excepcional. 

Politicologia: o método de pontuação na democracia pura; a contagem de votos nas elei-

ções políticas; a mnemocracia; a raciocinocracia; a gerontocracia; a hipomnésia eleitoral susten-

tando a omissão política. 

Legislogia: a lei do maior esforço na manutenção da memória numérica sadia; as leis da 

Matemática; as leis da Neurociência. 

Filiologia: a neofilia; a memoriofilia; a cogniciofilia; a logicofilia; a dietofilia; a cerebro-

filia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: a matematicofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Asperger; a síndrome de aprosexia; a síndrome do X frá-

gil; a síndrome de Prader-Willi. 

Maniologia: a ludomania; a mania da revisão numérica; a mania de usar senha única. 

Mitologia: o mito de Mnemósine (deusa grega da memória); o estudo dos mitos relacio-

nados à estrutura e funções cerebrais (Neuromitologia); o mito da exatidão da Matemática; o mi-

to da incapacidade de aprender; o mito de quem pensa muito esquenta a cabeça e enfraquece  

o cérebro; o mito de a capacidade para a matemática ser sempre inata; o mito de os homens te-

rem o cérebro mais preparado para a matemática se comparado ao das mulheres. 

Holotecologia: a mnemoteca; a cerebroteca; a cognoteca; a dietoteca; a farmacoteca; 

a gerontoteca; a midiateca; a ludoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemonicologia; a Cogniciologia; a Cerebrologia; a Neuro-

cienciologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Deficienciologia; a Dieteticologia; a Diag-

nosticologia; a Farmacologia; a Gerontologia; a Infocomunicologia; a Matematicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin eletronótica; a conscin educadora da área das Ciências 

Exatas; a conscin calculista; a conscin de boa memória numérica. 

 

Masculinologia: o professor de Matemática; o neurocientista; o numerólogo; o econo-

mista; o arquiteto; o engenheiro; o administrador; o contador; o geologista; o agronomista; o ana-

lista de sistemas; o programador de softwares; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o arqui-

vista; o geronte; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopoli-

ta; o inversor; o reciclante; o projetor consciente; o voluntário; o mnemonista algarísmico; o leitor 

mnemônico; o agente mnemônico; o desmemoriado numeral. 

 

Femininologia: a professora de Matemática; a neurocientista; a numeróloga; a econo-

mista; a arquiteta; a engenheira; a administradora; a contadora; a geologista; a agronomista;  

a analista de sistemas; a programadora de softwares; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a arquivista; a geronte; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a intermissivista;  

a cognopolita; a inversora; a reciclante; a projetora consciente; a voluntária; a mnemonista alga-

rísmica; a leitora mnemônica; a agente mnemônica; a desmemoriada numeral. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens amparator; o Homo sapi-

ens holomnemonicus; o Homo sapiens calculator; o Homo sapiens enumerator; o Homo sapiens 

cognitivus; o Homo sapiens neuroscientificus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minimemória numérica = aquela incapaz de permitir desenvolver os ra-

ciocínios aritméticos sem auxílio de registros escritos; maximemória numérica = aquela extraordi-

nária, capaz de permitir soluções aritméticas avançadas, sem auxílio de registro escrito. 

 

Culturologia: a cultura da alimentação ideal para o cérebro; a cultura da atividade físi-

ca para oxigenar o cérebro; a cultura da atualização cognitiva; a cultura da prática dos jogos de 

memória para a longevidade humana; a cultura da valorização mnemônica; a cultura da Neuro-

ciência; o hábito do calendário de eventos culturais. 

 

Taxologia. Sob a perspectiva da Mnemonicologia, as senhas utilizadas no cotidiano de-

monstram a aplicação da memória numérica, ao modo dos 11 exemplos, em ordem alfabética: 

01.  Senha de acesso à conta bancária virtual. 

02.  Senha de acesso à conta de e-mail (correio eletrônico). 

03.  Senha de acesso à Internet. 

04.  Senha de acesso à Intranet. 

05.  Senha de acesso ao computador. 

06.  Senha de acesso ao smartphone. 

07.  Senha de acesso a sites de e-commerce (comércio eletrônico). 

08.  Senha de acesso a sites por usuário restrito. 

09.  Senha de acesso às redes sociais. 

10.  Senha de cartão de crédito. 

11.  Senha de cartão de débito. 

 

Tipologia. Do ponto de vista da Mnemossomatologia, eis duas maneiras básicas de cons-

trução de senhas: 

1.  Senha alfanumérica: constituída por letras e / ou algarismos e / ou caracteres especi-

ais, (a ideal, formada pelos 3 caracteres). 

2.  Senha numérica: formada somente por algarismos (a evitável, quando possível). 

 

Transdisciplinologia. Sob a ótica da Matematicologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 26 áreas do conhecimento humano nas quais o uso da habilidade numérica se faz neces-

sário: 

01.  Administração. 

02.  Agronomia. 

03.  Arquitetura. 

04.  Astronomia. 

05.  Biblioteconomia. 

06.  Biologia. 

07.  Contabilidade. 

08.  Direito. 

09.  Economia. 

10.  Enfermagem. 

11.  Engenharia. 

12.  Estatística. 

13.  Geografia. 

14.  Geologia. 

15.  Informática. 

16.  Jornalismo. 

17.  Matemática. 

18.  Medicina. 

19.  Medicina Veterinária. 
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20.  Meteorologia. 

21.  Música. 

22.  Nutrição. 

23.  Odontologia. 

24.  Psicologia. 

25.  Química. 

26.  Zoologia. 

 

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 memória numérica, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Atenção  cognitiva:  Neuroconscienciologia;  Neutro. 

02.  Autodiscernimento  alimentar:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

04.  Estética  numérica:  Matematicologia;  Neutro. 

05.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Higiene  mnemônica:  Mnemotecnologia;  Homeostático. 

07.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Infocomunicação  dispersiva:  Infocomunicologia;  Nosográfico. 

09.  Linguajar  matemático:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

11.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

12.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Suporte  mnemônico:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

15.  Turno  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  MEMÓRIA  NUMÉRICA  É  DEMONSTRADA  PELO  NÍVEL  

DE  LEMBRANÇAS  DOS  NÚMEROS  E  SENHAS  UTILIZADAS  

NAS  ATIVIDADES  DIUTURNAS,  A  QUAL  PODE  SER  QUA-
LIFICADA  PELA  APLICAÇÃO  DE  TÉCNICAS  MNEMÔNICAS. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível você, 

leitor ou leitora, se encontra, considerando o desempenho mnemônico numérico? Já pensou em 

usar técnicas mnemônicas para aumentar a eficiência da memória numérica? 
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