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MEMORIOLOGIA
(HOLOMNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Memoriologia é a Ciência aplicada ao estudo da memória e mecanismos
cerebrais envolvidos no processo cognitivo a partir do encéfalo, em prol da evolução consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo memória vem do idioma Latim, memoria, “memória”, de memor,
“aquele que se recorda”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo básico deriva do idioma Latim,
basis, “base; raiz; sustentação”, e do idioma Grego, básis, “pedestal”. Surgiu no Século XIV.
O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Estudo da memória cerebral. 2. Mnemossomatologia. 3. Ciência da
memória cerebral.
Neologia. As 3 expressões compostas, Memoriologia, Memoriologia Básica e Memoriologia Avançada são neologismos técnicos da Holomnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Estudo da memória imunológica. 2. Estudo da memória botânica.
Estrangeirismologia: o blackout alcoólico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao uso cosmoético da memória.
Coloquiologia: – Mente sã, corpo são. Quem bate esquece, quem apanha não esquece.
Citaciologia: – Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo (George Santayana, 1863–1952).
Ortopensatologia: – “Rememoração. Quem não tem rememoração das projeções
conscienciais, em geral, não apresenta boa memória intrafísica. O melhor é analisar a dieta, os
exercícios físicos, os remédios e os hormônios, neste caso, principalmente as mulheres”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa da memória; os mnemopensenes;
a mnemopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os grafopensenses; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: as pesquisas sobre a memória; os estudos do sistema de representação perceptiva (SRP); as análises do condicionamento clássico; o aprendizado não associativo; o modelo
modal de memória proposto em 1968, por Richard Atkinson (1929–) e Richard Shiffin (1942–);
o modelo dos níveis de processamento; o mecanismo central executivo; o armazenamento de informações pelas categorias de similaridade; a memória filogenética da espécie; a amnésia; a amnésia retrógrada; a amnésia de referência; o esquecimento de nomes; o branco mental; a perda da
história biográfica; o processo do envelhecimento natural da memória; o déficit de memória;
a doença de Alzheimer; a encefalite herpética; a doença de Parkinson; a doença de Huntington;
a apraxia; a afasia secundária; o uso de música alta afetando negativamente a memória e o aprendizado; o estresse excessivo gerando perda de memória; a ansiedade e a depressão prejudicando
a memória; a falta de vitamina B1 (tiamina) promovendo perda de memória; o teste de Lista de
Dígitos; o teste de tempo de reação serial; o teste de Laeng; a Ressonância Magnética; a tomografia de emissão de pósitron; o estudo da Neuroética direcionando as pesquisas científicas convencionais; o aprendizado hebbiano; o crescimento neurítico; a sinalização celular; o processo de
transcrição gênica; a síntese de novas proteínas; o circuito neural ou rede neural facilitados; a his-
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tória de experiências individuais; o estado de humor facilitando a recuperação da memória emocional correspondente; os campeonatos de memória; a codificação elaborativa; o léxico mental;
a representação categórica; a representação coordenada; a hipertimesia; a memória de elefante;
a confiança excessiva na memória levando o projetor iniciante não anotar as projeções; o engrama; a metamemória; a circunlocução; a confabulação; a distorção mnemônica; o lixo mnemônico;
o aquecimento neuronial; a exercitação neuronial; o dicionário cerebral analógico; a compensação
mentalsomática; a autonomia evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paracérebro receptivo; a memória inata; a recuperação de cons magnos; a rememoração do Curso Intermissivo
(CI); a rememoração do retroafeto; a rememoração projetiva facilitada pela memória homeostática; a pararrememoração fragmentária; a pararrememoração em bloco; a retrocognição relembrada; o experimento retrocognitivo da Noite de Gala Mnemônica; a importância da memória saldável para a identificação da sinalética energética e o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido;
o parapsiquismo intelectual; a paramnésia; o esquecimento da autovivência da multidimensionalidade no dia a dia; a paracaptação retrocognitiva; a soltura mentalsomática; o autorrevezamento
multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo exercícios físicos–formação neuronial; o sinergismo registro-memorização; o sinergismo dos parâmetros coincidentes entre a Eletronótica e a Conscienciologia; o sinergismo leituras-anotações-memorização.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da lógica cosmoética; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o uso evolutivo da
memória para assistir consciências; o código grupal de Cosmoética (CGC) norteando a qualificação da memória coletiva e individual com abertismo consciencial.
Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal; a teoria da Ciência Convencional; a teoria da inteligência evolutiva (IE) no uso da memória.
Tecnologia: a técnica da associação de ideias; as técnicas de palavras-cruzadas, caça
palavras e sudoku; a técnica do Palácio da Memória ou o Método de Loci; as técnicas de anotações; as técnicas dos registros laboratoriais; a técnica do diário autobiográfico; a técnica da circularidade fortalecendo a memória de longo prazo; a técnica do circuito coronochacra-frontochacra desbloqueando os chacras superiores; a técnica da autoprogramação da rememoração
projetiva; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica de duvidar das certezas pessoais; as
técnicas da Higiene Consciencial.
Voluntariologia: o voluntário utilizando a memória de modo cosmoético nas interrelações cotidianas; a Memoriologia enquanto instrumento interassistencial do voluntário docente
conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível dos Cientistas Tradicionais; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Paraneurologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito de posição seriada; o efeito de primazia; o efeito de recência;
o efeito benéfico de dormir consolidando as memórias; o efeito do exercício contínuo na proteção da memória; o efeito negativo do uso de drogas; o efeito patológico do álcool na memória;
o efeito da mentira virar verdade na memória das conscins; o efeito dominó da inverdade; os
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efeitos positivos do treinamento cognitivo na neuroplasticidade; os efeitos evolutivos da aplicação cosmoética da holomemória.
Neossinapsologia: a reorganização das conexões sinápticas e a criação de neossinapses
pela autexperimentação diária; a sinaptogênese.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo treinar-restaurar-fortalecer
a memória.
Enumerologia: a atenção concentrada; a emoção racionalizada; o aprendizado contínuo;
o sono equilibrado; a rememoração registrada; o paracérebro funcional; a cosmoética aplicada.
Binomiologia: o binômio memória-comportamento; o binômio estresse–memória emocional; o binômio alienação parental–falsas memórias; o binômio parafato-paraversão; o binômio
associativo informação nova–informação arquivada; o binômio associação de ideia–arquivamento; o binômio glicemia–função de memória; o binômio perdoar-esquecer episódios negativos; o binômio estórias lógicas–facilitação na memorização; o binômio disciplina-organização;
o binômio rememoração-aprendizagem; a profilaxia da demência pelo binômio exercício físicoemprego da memória.
Interaciologia: a interação memória associativa–parapsiquismo; a interação intrusão
externa–memória manipulada; a interação memória interpessoal–atenção dirigida; a interação
emoção positiva–atenção direcionada a elementos centrais e periféricos dos eventos; a interação
emoção negativa–atenção direcionada a elementos centrais do evento; a interação memória-empatia; a interação Discernimentologia-Memoriologia; a interação inteligência evolutiva–uso
cosmoético da memória.
Crescendologia: o crescendo memória-holomemória.
Trinomiologia: o trinômio depressão-atenção-memória; o trinômio depressão–esquecer
boas memórias–rememorar informações negativas; o trinômio extroversão–atenção a emoções
positivas–memórias positivas; o trinômio interativo estresse–memória emocional–personalidade;
o trinômio aprendizado–sono–consolidação da memória; o trinômio terapêutico atividades manuais–processos afetivos–funções cognitivas; o trinômio raciocínio–aprendizagem–memória saldável; o trinômio disciplina-treino-memorização; o trinômio pesquisas científicas–Bioética–Cosmoética; o trinômio mito-História-memória; o trinômio ressomas-retrocognições-neocognições;
o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio rememoração–criticidade–equilíbrio holossomático.
Polinomiologia: o polinômio codificação-aquisição-consolidação-armazenamento-evocação; o polinômio alimentação saudável–exercícios físicos–neurogênese–atividade intelectual–
–plasticidade sináptica; o polinômio cansaço–sono insuficiente–memória ruim–pouca criatividade–impulsividade–erro de julgamento; o polinômio escrever-ler-ouvir-memorizar; o polinômio
experiência-significado-lembrança-história.
Antagonismologia: o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo autevocação sadia / autevocação doentia; o antagonismo memória / imaginação; o antagonismo coerência cognitiva / dissonância cognitiva; o antagonismo valores pessoais esquecidos / valores culturais memorizados.
Paradoxologia: o paradoxo envelhecimento natural–capacidade mnemônica saudável.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a mnemocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na manutenção da memória saudável; a lei do autocomprometimento proexológico rememorado; a lei do esquecimento profilático; a lei da inalterabilidade do passado.
Filiologia: a mnemofilia; a cienciofilia; a cogniciofilia; a mentalsomatofilia; a paracogniciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a mnemofobia; a autopesquisofobia; a lucidofobia; a cognofobia; a antimnemofobia; a amnesiofobia.
Sindromologia: a síndrome Wernicke-Korsakoff; a síndrome de Savant; a síndrome da
memória autobiográfica superdesenvolvida ou hipertimesia; a síndrome da hipomnésia; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial.
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Maniologia: a mania de querer fórmulas mágicas para a memória; a mania de pesquisar
o passado sem critérios autassistenciais e cosmoéticos.
Mitologia: o mito de todo esquecimento na terceira idade ser doença de Alzheimer;
o mito de esquecer a chave significar memória ruim.
Holotecologia: a memorioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a experimentoteca;
a somatoteca; a medicinoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Memoriologia; a Holomnemossomatologia; a Neuroconscienciologia; a Mnemossomatologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Cerebrologia; a Paracerebrologia; a Autopesquisologia; a Equilibriologia; a Homeostaticologia; a Lucidologia; a Despertologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin convencional; a pessoa atenta; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista;
a personalidade autocrítica; a consciência cosmoética.
Masculinologia: o paciente HM (Henry Gustav Molaison, 1926–2008); o neurocientista;
o pesquisador; o neuroconscienciólogo; o mentalsomatólogo; o parapsiquista; o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação; o cosmoeticista; o cosmoeticólogo.
Femininologia: a neurocientista; a pesquisadora; a neuroconsciencióloga; a mentalsomatóloga; a parapsiquista; a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertúliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmoeticista; a cosmoeticóloga.
Hominologia: o Homo sapiens mnemotechnicus; o Homo sapiens hypomnemonicus;
o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens electronoticus;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paraperceptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: Memoriologia Básica = a Ciência aplicada aos estudos da memória da
conscin considerando o soma; Memoriologia Avançada = a Ciência aplicada aos estudos da memória da conscin considerando o holossoma.
Culturologia: as retroculturas; a cultura da Mnemossomatologia; a preservação da memória cultural; a cultura da Holomemoriologia.
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Taxologia. Segundo a Ciência Convencional, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13
tipos de memórias:
01. Memória de curta duração.
02. Memória de longa duração.
03. Memória de trabalho ou operacional.
04. Memória declarativa.
05. Memória eidética ou fotográfica.
06. Memória emocional.
07. Memória episódica.
08. Memória espacial.
09. Memória falsa.
10. Memória não declarativa.
11. Memória procedural.
12. Memória semântica.
13. Memória sensorial.
Evitaciologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 condições nosológicas a serem pesquisadas, capazes de predispor o esquecimento de autexperiências pela conscin lúcida, homem ou mulher:
1. Autodistorção: preservação da autoimagem distorcida.
2. Autoficção: autengano e heterengano.
3. Autojustificativa: defesa de comportamentos inadequados.
4. Automimese: manutenção de crenças e atitudes patológicas.
5. Autorregulação: controle de autoafetos negativos.
6. Heterexclusão: esquecimento de pessoas prejudiciais.
Caracterologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 condições homeostáticas a serem aprofundadas, em toda atividade da conscin lúcida, homem
ou mulher, capazes de predispor à recuperação de cons:
01. Atenção: direcionamento do foco no processamento cognitivo.
02. Autenticidade: legitimidade do fato e do parafato.
03. Autoconfiança: confiança no confor armazenado.
04. Autoconhecimento: acesso à memória a partir da autoinvestigação.
05. Autocriticidade: análise crítica das autexperimentações rememoradas.
06. Autonomia moral: neuroacesso aos princípios e valores morais.
07. Coerência: armazenamento coerente com a prática vivenciada.
08. Cosmoética: gerenciamento cosmoético da memória.
09. Discernimento: avaliação avançada para discernir o uso da memória.
10. Equilíbrio holossomático: potencialização da homeostase mnemônica consciente.
11. Higidez pensênica: armazenamento de conteúdo hígido.
12. Interassistencialidade: análise interassistencial das informações acessadas.
13. Lucidez: avaliação lúcida do armazenamento e acesso dos conteúdos.
14. Posicionamento: influência favorável à recuperação da informação rememorada.
15. Racionalidade: raciocínio avançado no uso da memória.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Memoriologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atenção cognitiva: Neuroconscienciologia; Neutro.
02. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
Esquecimento trágico: Holomemoriologia; Nosográfico.
Higiene mnemônica: Mnemotecnologia; Homeostático.
Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
Memória contínua: Holomemoriologia; Neutro.
Memória encapsulada: Mnemossomatologia; Neutro.
Memória numérica: Holomnemonicologia; Neutro.
Mnemotécnica vocabular: Mnemossomatologia; Neutro.
Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
Sobreposição mentalsomática: Holomaturologia; Homeostático.
Suporte mnemônico: Mnemossomatologia; Neutro.

O ESTUDO DA MEMÓRIA, VISANDO A INTERASSISTENCIALIDADE, REPRESENTA INSTRUMENTO EVOLUTIVO ESTIMULADOR DA LUCIDEZ E DISCERNIMENTO, BEM COMO
DA CONDUTA COSMOÉTICA DA CONSCIN PREDISPOSTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a Memoriologia para potencializar a autevolução? Em escala de 1 a 5 qual a avaliação do autoinvestimento no uso do estudo da memória?
Filmografia Específica:
1. Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças. Título Original: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
País: EUA. Data: 2004. Duração: 108 min. Gênero: Comédia Dramática; & Ficção Científica. Idade (censura): Livre.
Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Michel Gondry. Elenco: Jim Carrey; Kate Winslet; Kirsten Dunst; Tom Wilkinson; Elijah Wood; Jane Adams; David Cross; Deirdre O'Connell; Thomas Jay Ryan; & Mark Ruffalo. Produção: Steve
Golin. Roteiro: Charlie Kaufman & Michel Gondry. Fotografia: Ellen Kuras. Música: Jon Brion. Montagem: Valdis
Oskarsdottir. Distribuidora: Universal Pictures. Outros dados: Oscar de Melhor Roteiro Original (2005). Sinopse: Ao
descobrir o fato de sua ex-namorada ter se submetido a tratamento experimental para apagá-lo da memória, Joel decide
passar pelo mesmo processo. Porém, durante a experiência, ele percebe não querer esquecê-la.
2. Como se fosse a Primeira Vez. Título Original: 50 First Dates. País: EUA. Data: 2004. Duração: 99 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD).
Direção: Peter Segal. Elenco: Adam Sandler; Drew Barrymore; Rob Schneider; Sean Astin; Dan Aykroyd; Lusia Strus;
Dan Aykroyd; Amy Hill; Allen Covert; Blake Clark; & Maya Rudolph. Produção: Jack Giarraputo; Steve Golin;
& Nancy Juvonen. Desenho de Produção: Alan Au. Direção de Arte: Domenic Silvestri. Roteiro: GeorgeWing.
Fotografia: Jack N. Green. Música: Teddy Castellucci. Montagem: Jeff Gourson. Cenografia: Robert Greenfield.
Efeitos Especiais: K.N.B. Effects Group; The Howard Anderson Company; & Sony Pictures Imageworks (SPI). Companhia: Columbia Pictures Corporation; Happy Madison Productions; Anonymous Content; & Flower Films. Sinopse:
Acostumado com a boa vida em paraíso havaiano, jovem veterinário apaixona-se por moradora local. O romance teria tudo para ser inesquecível, porém a moça sofre de doença neurológica ficando incapaz de gravar acontecimentos recentes na
memória.
Bibliografia Específica:
1. Gazzaniga, Michael S.; Ivry, Richard B.; & Mangun, George R.; Neurociência Cognitiva (The Biology of
the Mind); revisora Renata Menezes Rosat; trad. Angelica Rosat Consiglio; 768 p.; 16 caps.; 1 E-mail; 160 enus.; 58 fotos; 517 ilus.; 7 microbiografias; 3 tabs.; 887 refs.; 80 apênds.; 28 x 21 x 4 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 262 a 318.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.444.
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MENOPAUSA EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A menopausa evolutiva é a fase de vida da conscin mulher lúcida ante a autevolução, após o último mênstruo e o fim dos sinais e sintomas provenientes da oscilação periódica das taxas hormonais, demarcada pela infertilidade humana definitiva e pelo aumento da capacidade de dedicação às gestações conscienciais (gescons) advindas da fertilização do mentalsoma e das reciclagens intraconscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra menopausa vem do idioma Francês, ménopause, constituída pelo
elemento de composição do idioma Grego, meno, mén, “mês”, e pelo termo do idioma Latim,
pause, “pausa; fim; cessação; suspensão”. O vocábulo evolutiva procede também do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”.
Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Menopausa proexogênica; menopausa proexológica. 2. Menopausa
lúcida. 3. Inteligência evolutiva pós-catamênio. 4. Sabedoria na menopausa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo menopausa:
menopausanda; menopáusica; menopáusico; perimenopausa; pós-menopausa; pré-menopausa.
Neologia. As 3 expressões compostas menopausa evolutiva, menopausa evolutiva tacônica e menopausa evolutiva tarística são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Menopausa antievolutiva. 2. Menopausa depressiva. 3. Menopausa
estagnadora. 4. Menopausa opressiva. 5. Aposentadoria ginossomática. 6. Crise feminina da
meia-idade. 7. Síndrome do ninho vazio.
Estrangeirismologia: a mulher ménopausée; o fim da menstruação chez la femme;
a midlife metamorphosis na mulher do novo século; a hormone replacement therapy (HRT); o female energy cycle influenciando o processo da menopausa; o modus operandi parafisiológico do
holossoma no período da menopausa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à prioridade proexológica pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopriorologia; os prioropensenes; a prioropensenidade; os pensenes da autevolução; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os proexopensenes;
a proexopensenidade.
Fatologia: a menopausa evolutiva; o estudo da menopausa enquanto fenômeno fisiológico universal; o mecanismo de feedback, retroalimentação, dos hormônios no ginossoma; o fim da
capacidade reprodutora da mulher; a autopesquisa e a convivência pacífica com o ginossoma;
a autodisponibilidade pró-evolutiva; a autossabotagem evolutiva da mulher insatisfeita com o ginossoma; a menarca bem vinda e a menopausa mal compreendida; a antimaternidade da intermissivista lúcida; a maternidade da menopausanda; a inteligência evolutiva (IE); a saúde psicológica
proveniente do bom humor e da Higiene Pensênica; a súbita ausência de estrógeno causando os
fogachos ginossomáticos; a falência ovariana propiciando o equilíbrio holossomático nas atividades evolutivas intrafísicas; a vida saudável e a autoconfiança da menopáusica vigorosa e atraente;
o terço de vida mais produtivo na evolução das menopáusicas lúcidas; o contraponto entre a gestação humana pós-menarca, culturalmente aclamada e a gestação consciencial pós-menopausa,
autoimposta e autodesafiadora; o estudo da antropóloga Margaret Mead (1901–1978) sobre a euforia pós-menopausa ou o fenômeno de postmenopausal zest (PMZ); a prevenção da osteoporose;
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as necessidades nutritivas especiais da mulher na menopausa; a manutenção dos exercícios físicos
adequados, regulares; a terapia de reposição hormonal (TRH); o sexo mais agradável no período
pós-menopausa; o equilíbrio emocional favorecido pela estabilidade hormonal; a meta existencial
da conscin lúcida; o paradigma consciencial; a prioridade da produção intelectual; a megagescon;
a conclusão da execução da programação existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a participação em Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático como
ponto de viragem evolutivo; a priorização do parapsiquismo lúcido; a primavera energética (primener); a qualificação da tenepes estruturando a ofiex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a busca do sinergismo estabilidade hormonal do ginossoma–produtividade intelectual do mentalsoma; o sinergismo conscin lúcida–corpo humano; a busca do sinergismo soma-consciência; o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade extrafísica; o sinergismo recin-recéxis.
Principiologia: o princípio mens sana in copore sano; o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio do utilitarismo somático; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio de tornar cada dia relevante à autevolução; o princípio da longevidade humana; o princípio
da autorganização evolutiva; o princípio da evolução permanente; o princípio do bem-estar;
o princípio espúrio do autocomodismo.
Codigologia: o código pessoal da priorização evolutiva.
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria do “isto também passa”;
a teoria do aproveitamento do tempo cronológico; a teoria geral da saúde-doença-cuidado;
a teática da mobilização das energias conscienciais (ECs) a partir da própria vontade.
Tecnologia: as técnicas profiláticas para a conservação da homeostase ginossomática;
as técnicas somatométricas; as técnicas pró-longevidade lúcida; a técnica da atenção prospectiva; a técnica das prioridades evolutivas pessoais; a técnica da perseverança inabalável; as técnicas da Consciencioterapia; as técnicas de aproveitamento do tempo pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ginossomatologia; o laboratório
conscienciológico básico da existência diuturna; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do omniquestionamento.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da expansão mentalsomática devido ao convívio pacífico
com o ginossoma menopáusico; a neutralização do efeito desestabilizador das constantes mudanças hormonais ginossomáticas através da criatividade produtiva mentalsomática; os efeitos evolutivos da decisão acertada; o efeito arrastante do bom exemplo.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses relativas às pesquisas atuais sobre a menopausa; a busca pelas neossinapses dos cons magnos.
Ciclologia: a menopausa no ciclo evolutivo da Mentalsomatologia; o fim do ciclo TPM-menstruação; o fim do ciclo ovulação–fecundação–gestação humana.
Enumerologia: a menopausa cirúrgica; a menopausa fisiológica; a menopausa induzida;
a menopausa precoce; a menopausa tardia; a menopausa antievolutiva; a menopausa evolutiva.
Binomiologia: o binômio menarca-menopausa; o binômio inteligência hormonal–inteligência evolutiva; o binômio amor próprio–identidade; o binômio ação-reação.
Interaciologia: o cessamento da interação produção hormonal–TPM; a interação ausência hormonal–menopausa; a interação psique-sexualidade no dia a dia da menopáusica; a interdisciplinaridade presente na interação Ginecologia-Endocrinologia-Nutriciologia; a interação
Holossomatologia-Priorologia-Proexologia.
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Crescendologia: o crescendo produção hormonal ginossomática–menarca–TPM–menstruação–climatério–pré-menopausa–menopausa–pós-menopausa–equilíbrio hormonal–estímulo
mentalsomático–menopausa evolutiva.
Trinomiologia: o fim da atuação do trinômio estrogênio-progesterona-prolactina formando o catamênio; a autorrestauração energética contínua a partir do trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–
–EV profilático–ortopensenização favorecendo a eficiência holossomática na menopausa evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo menopausa contemplativa / menopausa evolutiva;
o antagonismo soma limitado / consciência ilimitada.
Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo do equilíbrio na instabilidade.
Politicologia: a ditadura do padrão inatingível de beleza feminina; a autopesquisocracia;
a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a autoconsciência quanto às leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço.
Filiologia: a proexofilia; a priorofilia; a somatofilia.
Fobiologia: a autossuperação das fobias sociais na condição de conscin-mulher.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da autovitimização da conscin-mulher.
Maniologia: a evitação da nostomania.
Mitologia: a inteligência evolutiva eliminando o mito da menopausa depressiva.
Holotecologia: a ginoteca; a intelectoteca; a maturoteca; a prioroteca; a proexoteca;
a somatoteca; a gerontoteca; a assistencioteca; a autopesquisoteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Proexologia; a Autorrecexologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Intrafisicologia; a Psicologia;
a Ginecologia; a Ginossomatologia; a Hormonologia; a Endocrinologia; a Gerontologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin autorganizada; a conscin comprometida com
a proéxis; a personalidade disposta, sem preguiça; a conscin exemplarista; a dupla evolutiva;
a dupla tenepessista–amparador extrafísico; o casal íntimo; a família nuclear; a família profissional; a família evolutiva; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o companheiro compreensivo; o companheiro lúcido; o duplista evolutivo; o catalisador proexológico; o proexista; o homem de meia-idade; o coadjuvante evolutivo;
o compassageiro evolutivo; o homem de ação; o autorreeducador; o amparador intrafísico.
Femininologia: a menopáusica lúcida; a menopáusica intermissivista; a companheira lúcida; a duplista evolutiva; a catalisadora proexológica; a proexista; a mulher de meia-idade;
a coadjuvante evolutiva; a compassageira evolutiva; a mulher de ação; a autorreeducadora; a amparadora intrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens benevolus; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo
sapiens priorologus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens professionalis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: menopausa evolutiva tacônica = a tarefa assistencial da consolação exercida pela médica e sanitarista Zilda Arns Neumann (1934–2010) a milhares de pessoas em diversos países até a dessoma, aos 75 anos de idade, ocorrida no terremoto de 12 de janeiro de 2010
em Porto Príncipe, Haiti, durante missão humanitária, representando 2 organismos de ação social:
a Pastoral da Criança e a Pastoral da Pessoa Idosa; menopausa evolutiva tarística = a tarefa assistencial do esclarecimento consciencial exercida pelas mulheres menopáusicas professoras de
Conscienciologia, integrantes das equipes de voluntários do Holociclo, trabalhando na Enciclopédia da Conscienciologia a favor da megaproéxis grupal.
Culturologia: a cultura arcaica do ginossoma sempre jovem; a neocultura evoluída da
autopensenização consciente; a cultura da longevidade pró-evolutiva.
Terminologia. De acordo com a Ginossomatologia, eis, na ordem alfabética, 10 termos
relacionados ao processo fisiológico da menopausa:
01. Amenorreia: a ausência de menstruação.
02. Climatério: a transição do estado produtivo para o não produtivo do ginossoma, antecedente à menopausa, podendo se estender por longo e variável período de desconforto ginossomático.
03. Fisiologia: a última menstruação fisiológica da mulher, decorrente da perda da atividade folicular ovariana quando qualquer sangramento deixa de ser natural. Cessam as oscilações
hormonais, proporcionando estabilidade ginossomática e ambiente favorável para as atividades
mentaissomáticas caracerísticas da menopausa evolutiva.
04. Menarca: a ocorrência do primeiro fluxo menstrual.
05. Menopausa cirúrgica: o término da menstruação em consequência de procedimento cirúrgico, a histerectomia total somada à ooforectomia.
06. Menopausa fisiológica: a parada espontânea da menstruação por período superior
a 12 meses, podendo ocorrer entre 40 e 55 anos de idade.
07. Menopausa precoce: a cessação da função ovariana antes dos 40 anos de idade.
08. Menstruação: a ação geralmente mensal do fluxo sanguíneo e restos de mucosa
uterina eliminados pelas vias genitais das mulheres.
09. Perimenopausa: o declínio da função ovariana, período precedente à menopausa,
também conhecido como pré-menopausa, quando a menstruação ainda não cessou mas é bastante
irregular, ocorrendo mudanças endocrinológicas e metabólicas durante as quais a mulher pode se
queixar de sintomas e sinais de desconforto. Termina com a chegada da menopausa.
10. Pós-menopausa: o fim do período conturbado pelas alterações ginossomáticas, quando se instala a menopausa propriamente dita.
Semiologia. Eis, na ordem alfabética, 12 exemplos de sinais típicos do ginossoma durante a menopausa, evidenciando a necessidade da menopáusica agir profilaticamente a fim de preservar a saúde somática:
01. Cabelos: os melanócitos podem precipitar o embranquecimento rápido e o crescimento mais lento dos cabelos, predispondo à calvice.
02. Coração: os batimentos cardíacos ficam menos fortes, tornando-se conveniente o devido acompanhamento médico para evitar problemas decorrentes.
03. Dente: a posição dos dentes pode ser alterada.
04. Estômago: a digestão fica mais lenta, certos nutrientes não são bem absorvidos.
05. Gengiva: as gengivas podem ficar mais finas e menos elásticas.
06. Intestinos: a constipação e a presença de hemorroidas são comuns.
07. Músculos: a massa muscular total diminui, reduzindo a força e o tônus; a quantidade de gordura nos músculos aumenta, demandando maior tempo para reação.
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08. Neurônios: ocorrem ondas de calor ou rubor provocando intenso suor, podendo estar acompanhadas de palpitações e formigamentos na pele.
09. Ossos: a massa óssea perde a densidade predispondo à osteoporose.
10. Pele: a função protetora da pele decresce, a pele afina, resseca e fica menos elástica.
11. Seios: os seios perdem tecido glandular, o tamanho diminui e desaparece a natural
sensibilidade do período pré-menstrual.
12. Vagina: a vagina se adelga, torna-se mais ressecada e mais facilmente machucada
durante a relação sexual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a menopausa evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
04. Gescon: Proexologia; Homeostático.
05. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
09. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

APÓS A FALÊNCIA OVARIANA, O GINOSSOMA OFERECE
À MENOPAUSA LÚCIDA INSTRUMENTO MAIS FAVORÁVEL
AO USO DO MENTALSOMA, À CRIATIVIDADE PRODUTIVA
E À REALIZAÇÃO DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Como encara você, leitora, a perspectiva da menopausa? Já vivencia
a menopausa evolutiva? Você, leitor, está preparado para ser coadjutor hígido, compreensivo, no
processo da menopausa evolutiva da companheira?
Bibliografia Específica:
1. Cury, Augusto; A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres; 208 p.; 19 caps.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; GMT Editores; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 5 e 6.
2. Leal, Luciana Nunes; Tragédia no Haiti; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 131; N. 4.246; Seção:
Internacional; São Paulo, SP; 19.01.10; página A 10.
3. Pelletier, Maureen Miller; & Romaine, Deborah S.; The Complete Idiot’s Guide to Menopause; 336 p.; 27
caps.; 48 ilus.; glos. 104 termos; 1 infografia; 1 apênd.; alf.; 23 x 19 cm; br.; Alpha Books; Indianapolis; EUA; 2000; páginas 33, 37, 182 e 275.
4. Trien, Susan Flamholtz; Menopausa: A Grande Transformação (Change of Life: The Menopause Handbook); trad. Maria Therezinha Musa Cavallari; 276 p.; 13 caps.; 43 ilus.; 7 gráfs.; 7 tab.; 23 x 16 cm; br.; 3 a Ed.; Rosa dos
Tempos; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 12, 19, 22, 23, 134, 153 e 173.
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MENSAGEM DE PAZ
(PACIFISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mensagem de paz é a comunicação, verbal ou não verbal, de conteúdo
pacigerante, gravada, virtual, eletrônica ou manuscrita, expondo a motivação autopensênica pacificadora do interlocutor, transmitindo harmonia na busca de sensibilizar o receptor à ponderação.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo mensagem vem do idioma Francês, message, “comunicação;
aquilo que se envia”. Surgiu no Século XIII. O termo paz deriva do idioma Latim, pax, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Apareceu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Comunicado pacificativo. 2. Comunicação apaziguadora. 3. Pedido
pela paz. 4. Apelo à paz.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos do vocábulo mensagem: automensagem; megamensagem; mensageira; mensageiria; mensageiro; mensageria; minimensagem; paramensagem; pseudomensagem; radiomensagem; retromensagem.
Antonimologia: 1. Mensagem de guerra. 2. Rogo inquiridor. 3. Convocação imposta.
4. Conduta intimidadora.
Estrangeirismologia: a vox pacificativa; o timing da mensagem; o gap entre conflitividade e pacificidade; o tour de force na paz; o insight fomentador; a busca do rapport; a open
mind a retificações; o ready for peace das israelenses.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à promoção da heteropacificidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao assunto: – Autopacificidade suscita autorreflexões.
Coloquiologia. Eis a expressão coloquial, popular, capaz de evidenciar a importância da
mensagem de paz: – Quem cala, consente.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – O bem que a paz protege é o bem da vida
(Norberto Bobbio, 1909–2004).
Filosofia: o Traforismo; o Pacifismo; o Abertismo; o Otimismo; o Exemplarismo; o Ativismo; o Calculismo Cosmoético.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificidade; a suscitação do pensene de paz; os
neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; as interfusões pensênicas; o holopensene pessoal empático; os lucidopensenes;
a manutenção da lucidopensenidade; o pensene da intercompreensão.
Fatologia: a mensagem de paz; a informação de conteúdo harmônico e apaziguador;
a mensagem no Dia Mundial da Paz, 1 de janeiro; o conselho pacifista; o comentário pacificador;
a difusão da ideia pacigerante; a conduta apaziguadora; a memória pacificativa; a intenção de instaurar a paz; a presença de determinada consciência trazendo mensagem de paz; o ato de reiterar
apoio; a mensagem pelo direito à existência pacífica; o chamamento ao diálogo sincero; a observação quanto à essência da informação ser de caráter imparcial por parte do mediador de conflitos; a mensagem qual convite ao congraçamento; o compromisso pela autodeterminação pró-paz;
o gesto político-social antibelicista; a urbanidade da mensagem objetivando pressionar governantes para avançarem rumo à paz; a mensagem ao modo de força moderadora; o encontro visando
disseminação de mensagem de paz; a intenção de harmonizar a convivência; o ato de levar a mensagem pessoal de paz; a sensibilidade do desencadeador da mensagem; o entendimento da mensagem de paz como parte (fragmento) de esforço maior pela pacificação; a crítica ao ato em si, man-
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tendo a imparcialidade quanto às partes conflituosas; a restauração da aproximação; a facilitação
do diálogo; a conciliação de interesses; o incentivo à intercompreensão; a compreensão das divergências; a promoção de consensos; a inconflitividade; o título de mensageiro da paz concedido
pelas Nações Unidas; o Monumento à Paz, o megálito instalado na Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), em Foz do Iguaçu, PR; a mensagem de
confiança às vítimas de violência; a mensagem de acolhimento aos algozes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autocoerência
multidimensional perante algozes e vítimas; o conceptáculo energético do mediador de função;
o exercício do Paradireito qualificando as liberdades individuais; a Parapolítica trabalhando pela
grupocarmalidade; a Paradiplomacia; a atuação multidimensional da conscin minipeça autoconsciente do Maximecanismo Interassistencial Multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da mensagem de paz.
Principiologia: o princípio cosmoético de não tomar partido; o princípio de abrandar
os ânimos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) promovendo a interpacificidade.
Teoriologia: a teoria e prática da intermediação qual esforço de paz.
Tecnologia: a técnica da pacificação interconsciencial; as técnicas paradiplomáticas.
Voluntariologia: a intrepidez do voluntário pela pacificação intergrupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Pacificarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: a relevância do efeito da mensagem de paz no holopensene local.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para realizar a concessão em prol da
paz.
Ciclologia: o ciclo das ações assertivas deflagrando o curso pacífico.
Enumerologia: o ato de comunicar a compaixão; o ato de comunicar a humanidade;
o ato de comunicar o afeto; o ato de comunicar o respeito; o ato de comunicar a confiança; o ato
de comunicar a intercompreensão; o ato de comunicar a paz.
Binomiologia: o binômio autossinceridade-altruísmo; o binômio singularidade-êxito;
o binômio motivo-momento.
Interaciologia: a interação mensagem–ato de paz; a interação iniciativa-força pacificadoras.
Crescendologia: o crescendo da retilinearidade autopensênica na promoção da paz.
Trinomiologia: o trinômio voz-modulação-ressonância.
Polinomiologia: o polinômio intenção-estruturação-determinação-renovação.
Antagonismologia: o antagonismo oportunismo / autolucidez.
Paradoxologia: o paradoxo de a mensagem de paz ser manifestada pela consciência
adjacente ao conflito e fora do tempo de conflagração.
Politicologia: a pacienciocracia; a assertivocracia; a logicocracia; a autoconscienciocracia; a coerenciocracia; a sociocracia; a voluntariocracia.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei do maior esforço pelo acordo
justo.
Filiologia: a reflexofilia; a registrofilia; a verofilia; a traforofilia; a reconciliofilia; a reurbanofilia; a teaticofilia.
Fobiologia: a autexposiciofobia diminuindo o protagonismo pessoal pela paz.
Maniologia: a mania de querer consertar o irracional pela imposição.
Mitologia: o mito de o conflito alheio não ter relação consigo.
Holotecologia: a pacificoteca; a comunicoteca; a interacioteca; a tecnoteca; a pensenoteca; a fatoteca; a politicoteca.
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Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Lucidologia; a Criticologia; a Assistenciologia; a Conciliologia; a Criativologia; a Energossomatologia; a Exemplologia; a Instrumentologia;
a Reciclologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a consciência autotraforista;
a consciência motriz; a pessoa autoconfiante; a personalidade megacatalisadora grupocármica;
a minipeça lúcida; a minipeça assistencial-elo; a conscin omniangular; o compassageiro evolutivo; a conscin pacifista.
Masculinologia: o comunicador; o interlocutor lúcido; o receptor; o destinatário; o mediador; o advogado; o líder; o aglutinador; o agente motivador; o agente de renovações; o empreendedor interassistencial; o embaixador da paz.
Femininologia: a comunicadora; a interlocutora lúcida; a receptora; a destinatária; a mediadora; a advogada; a líder; a aglutinadora; a agente motivadora; a agente de renovações; a empreendedora interassistencial; a embaixadora da paz.
Hominologia: o Homo sapiens interpres; o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens
intermediator; o Homo sapiens intentorectus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens
concausa; o Homo sapiens evocator.
V. Argumentologia
Exemplologia: mensagem de paz escrita = aquela capaz de despertar a interpacificidade
por meio de manifestação gráfica; mensagem de paz verbal = aquela capaz de despertar a interpacificidade por meio de afirmação oral; mensagem de paz gestual = aquela capaz de despertar a interpacificidade por meio de expressão corporal.
Culturologia: a cultura de humanização; a cultura de paz.
Modalidades. Pela Fraternologia, eis 5 exemplos práticos, casos reais, listados em ordem alfabética, de mensagens pela paz deflagrando a solidariedade do interlocutor face aos conflitos:
1. Esporte. No jogo de basquete olímpico, Brasil e Argentina, ocorrido no Rio de Janeiro, RJ, em 13.08.2016, entraram em quadra com bandeiras invertidas para promover a paz, em
campanha pela boa convivência entre as torcidas, objetivando aos torcedores e atletas deixarem
de fora das arenas provocações típicas das rivais torcidas de futebol.
2. Manifesto. O movimento israelense Women Wage Peace (Mulheres pela Paz) se reuniu em Jafa, ao sul de Tel Aviv, para enviar mensagem ao presidente dos Estados Unidos da
América (EUA), Donald Trump (1946–), em visita ao país nos dias 22 e 23 de maio, a fim de
conscientizar sobre a necessidade de avanço das negociações de paz com os palestinos. As mulheres ergueram cartazes brancos e, vistos de cima, formavam a frase: – Prontos para a paz. O ato
reuniu cerca de 500 pessoas de diversos pontos de Israel.
3. Música. A Unesco nomeou como sendo artista pela paz em Bagdá, Iraque, o alaudista
iraquiano Naseer Shamma (1963–), em 20.02.2017: Seu compromisso em favor da educação musical dos jovens e por seus esforços incansáveis para levar uma mensagem de paz através de seus
concertos.
4. Pintura. Para celebrar o Dia Internacional da Paz, o Coliseu, em Roma, Itália, em
21.09.2017, recebeu 7 mil desenhos feitos por estudantes de mais de 30 países diferentes. A exposição se chama Colors of Peace e objetiva compartilhar o futuro de paz e união. Os desenhos dos
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estudantes ficaram pendurados nas grades em volta do monumento, criando conceito de grande
unicidade através das pinturas.
5. Política. O presidente moçambicano, Armando Guebuza (1943–), visitou a província
de Sofala, Moçambique, devido aos inúmeros confrontos registrados entre o Governo e a Renamo
(Resistência Nacional Moçambicana) afirmando a unidade nacional implicar em respeito pela diferença e pelo convívio de várias convicções, religiões e etnias, em 09.07.2014: – Por isso é que
a paz e a unidade devem ser promovidas em todos os momentos da vida.
Comunicabilidade. Embasando a Conexologia, a mensagem de paz é emitida, eventualmente, fora do tempo dos diálogos e negociações em trâmite, chamando a atenção pela voz atípica do emissor e extemporaneidade aos conflitos, objetivando fazer germinar na outra consciência
a pacipensenidade e em segundo momento reflexão e reciclagem consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mensagem de paz, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animador consciencial: Conviviologia; Homeostático.
02. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
03. Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
04. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
05. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
06. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
07. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
08. Diálogo apaziguador: Comunicologia; Homeostático.
09. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
10. Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
11. Mediador: Conflitologia; Homeostático.
12. Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
13. Ponto pacífico: Anticonflitologia; Neutro.
14. Temperamento pacífico: Temperamentologia; Homeostático.
15. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

A MENSAGEM DE PAZ LEMBRA, REATIVA E REAFIRMA
SER A VIA PACÍFICA VALOR ÍMPAR E INSUBSTITUÍVEL
PARA O CONVÍVIO, NA BUSCA EM ROMPER E SUPERAR
AS INTERPRISÕES ADVINDAS DA CONFLITIVIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emitiu alguma mensagem de paz? Conseguiu
se fazer ouvir pelos destinatários da mensagem?
Bibliografia Específica:
1. Bobbio, Norberto; O Problema da Guerra e as Vias da Paz (Il Problema della Guerra e le Vie della Pace);
coord. Sidnei Simonelli; trad. Álvaro Lorencini; 182 p.; 4 caps.; 52 notas; 14 x 21 cm; enc.; Unesp; São Paulo; 2003;
página 152.
2. Gazeta do Povo; Redação; Líderes reforçam Apelos pela Paz; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.927; 2o Caderno; Seção: Mundo; 1 cronologia; 1 fichário; 8 ilus.; 2 mapas; Curitiba, PR; 13.10.2000; página 27.
3. O Estado de S. Paulo; Redação; A Inspiração para a Paz; Jornal; Diário; Ano 112; N. 33.596; Seção: Nota e Informações; 1 ilus.; São Paulo; 01.03.91; página 3.
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4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 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 126 a 128 e 275 a 277.
5. Villamea, Luiza; Vozes da Paz; Isto É; Revista; Semanário; Ed. 1.743; Seção: Cultura; 5 fotos; 1 ilus.; São
Paulo; 26.02.03; páginas 82 a 84.
6. Xavier, Valêncio; Artistas pela Paz Mundial; Reportagem; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 81;
N. 25.428; Caderno G; Seção: Exposição; 2 entrevistas; 3 fotos; 6 ilus.; Curitiba, PR; 01.06.99; página 6.
Webgrafia Específica:
1. Correio da Manhã; Online; Redação; Armando Guebuza visita Sofala com Discurso de Paz e Unidade;
Lisboa, PT; 09.07.14; 20h32; disponível em: <http://www.cmjornal.xl.pt/Imprimir.aspx?channelid=00000021-0000-00000000-000000000021&contentid=81b9f851-8f28-4e40-b5ee-c8f558940b3e>; acesso em: 11.07.14; 13h20.
2. EFE; Online; Redação; Movimento de Mulheres Israelenses envia Mensagem a Trump: "Prontos para
a Paz"; S.L.; 18.05.17; 17h48; 2 fotos; disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/movimentodemulheres israelensesenviamensagematrumpprontoparaapaz.ghtml>; acesso em: 31.05.17; 19h40.
3. IstoÉ Online; Redação; Coliseu ganha Decoração Especial para Dia Mundial da Paz; Revista; São Paulo,
SP; Ed. 2.530; N. 15/06; 21.09.17; 09h57; Seção: Cultura; disponível em: <https://istoe.com.br/coliseu-ganha-decoracaoespecial-para-dia-mundial-da-paz/>; acesso em: 25.09.17; 18h37.
4. Portal Brasil; Redação; Brasil e Argentina lançam Campanha pela Paz entre as Torcidas; Brasília, BR;
11.08.16; 11h36; Seção: Rio 2016; 1 foto; disponível em: <http://www.brasil.gov.br/esporte/2016/08/brasileargentina
lancamcampanhapelapazentreastorcidas>; acesso em: 12.08.16; 18h10.
5. Terra; Online; Redação; Unesco nomeia Músico Iraquiano Naseer Shamma Artista pela Paz; Porto Alegre, RS; 20.02.17; 13h31; disponível em: <https://musica.terra.com.br/unesconomeiamusicoiraquianonaseershammaartistapelapaz,799a160493a292ccc0a055ac7dd03d617nkkfrmq.html>; acesso em: 21.02.17; 20h08.
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MENTALÊS
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mentalês é a língua íntima, mental, ou a linguagem manipuladora da estrutura conceitual do microuniverso intraconsciencial, em si, assentada nos dicionários cerebrais
pessoais, embora com predominância dos conteúdos das realidades sobre os nomes, palavras ou
signos das coisas, e interrelacionada com os sentidos somáticos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo mental provém do idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito;
mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; memória; pensamento; inteligência; razão, sabedoria; juízo; discernimento”. Surgiu no Século XV. O sufixo ês é formador de adjetivos e substantivos gentílicos e deriva do idioma Latim Vulgar, ense.
Sinonimologia: 01. Língua mental. 02. Linguagem mental. 03. Linguagem íntima.
04. Linguagem do pensamento. 05. Língua do pensamento. 06. Língua interna. 07. Linguagem
privativa. 08. Língua privativa. 09. Idioma cerebral. 10. Dialeto mental.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo mente: mentação; mentada; mentado; mental; mentalês; mentalidade; mentalismo; mentalista; mentalística;
mentalístico; mentalização; mentalizada; mentalizado; mentalizante; mentalizar; mentalizável;
mentar; mentável; mentecapto; mentevismo; mentismo; mentista; mentística; mentístico; mentor;
mentora; mentorear.
Neologia. O vocábulo mentalês e as duas expressões compostas mentalês materialista
e mentalês multidimensional são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Língua nativa. 2. Língua estrangeira. 3. Conscienciês. 4. Jurisdiquês.
Estrangeirismologia: a language of mental thought; o software cerebral essencial e comum aos seres humanos; os inputs e os outputs linguísticos; o mentalese; a Language of Thought
Hypothesis (LOTH); a inner language; a productivity, systematicity and compositionality of
thought.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da mentalsomaticidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pensar
é computar?
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da infraestrutura cerebral para as autopensenizações na intrafisicalidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o mentalês; o cérebro assemelhado a computador neural; o mentalês assemelhado à linguagem de máquina universal cerebral; a programação genética inata do cérebro; o alicerce cerebral de processamento das faculdades mentais; a lógica cerebral de base; os padrões
universais de apreensão pessoal da realidade; as noções intuitivas numerais, espaciais e linguísticas de organização perceptiva; o armazenamento informacional em neurônios; a conversão de
ideias em linguagem nativa; as funções da mente; o raciocínio, a imaginação, a memória, a associação de ideias, o juízo crítico, a intelecção, a cognição, a concentração mental, a atenção, a atenção dividida, a vontade, a intenção, o feeling, a intuição, o autodiscernimento, o critério, a definição, a coerência, a decisão, a determinação; a programação cerebral aperfeiçoada pelos Serenões
ressomados.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o traslado de dados paracerebrais para o cérebro; a assimilação pelo
cérebro dos cons recuperados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo máquina mentalsomática–máquina cerebral.
Principiologia: o princípio da origem mentalsomática das pensenizações conscienciais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria computacional da mente; a teoria da cognição.
Tecnologia: a técnica da tábula rasa; a possibilidade de futuras neotecnologias comunicacionais de tradução universal simultânea cérebro a cérebro (telepatia digital).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos da qualidade da máquina cerebral na expressão consciencial na
intrafisicalidade.
Neossinapsologia: o mecanismo da formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo autocognitivo aprendizagem-armazenamento-recuperação.
Enumerologia. O ato inteligente de se evitar: a tábula rasa; a cavidade craniana; a célula
vazia; a cabeça-de-vento; a conversa mole; o papo furado; a lanterna apagada.
Binomiologia: o binômio neurônios-sinapses; o binômio forma-conteúdo.
Interaciologia: a interação mentalês–linguagem nativa.
Crescendologia: o crescendo comunicativo mentalês-simbolização-intercomunicação;
o crescendo comunicativo pensar-falar-escrever.
Trinomiologia: a conversão de registros neuronais no trinômio palavras-imagens-sons.
Antagonismologia: o antagonismo mentalês / conscienciês.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo.
Filiologia: a neofilia.
Mitologia: o mito da torre de Babel.
Holotecologia: a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Neurologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Multiculturologia; a Holofilosofia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Recexologia; a Invexologia; a Proexologia; o Extrapolacionismo.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mentalis; o Homo sapiens intellectivus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens saturator; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens maxilucidus; o Homo sapiens
cognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intellegens.
V. Argumentologia
Exemplologia: mentalês materialista = a linguagem íntima da pessoa mundana, crosta
a crosta, fisicalista, vulgar ou da robéxis; mentalês multidimensional = a linguagem íntima da
conscin lúcida, parapsíquica, evolutiva, cosmoética, consciente da autoparaprocedência.
Culturologia: a cultura da Intraconscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mentalês, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Balanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Coletivo mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Saturação intelectiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

A AUTOPESQUISA DA LINGUAGEM ÍNTIMA SE INSERE
ENTRE AS PRIMEIRAS PROVIDÊNCIAS PARA A CONSCIN LÚCIDA PROMOVER, COM DINAMISMO E EFICÁCIA,
A EXPANSÃO TEÓRICA E PRÁTICA DA COSMOVISÃO.
Questionologia. Qual natureza de mentalês predomina em você, leitor ou leitora: o materialista ou o multidimensional? Por qual razão lógica?
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MENTALIDADE COGNOPOLITA
(HOLOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mentalidade cognopolita é o conjunto das manifestações conscienciais
das conscins, homens e mulheres, vivendo na Cognópolis, ou Cidade do Conhecimento, localizada em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, Brasil (Ano-base: 2014), caracterizando o holopensene da maior diversidade e exemplificação conscienciológica encontrada na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) e a representação desse modo de pensenizar quando em outras localidades.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo mentalidade procede do idioma Francês, mentalité, “conjunto
de crenças e hábitos do espírito que informam e comandam o pensamento de uma coletividade,
comuns a cada membro dessa coletividade; estado de espírito, disposições psicológicas ou morais”. Surgiu no Século XIX. O primeiro elemento de composição cogn deriva do idioma Indoeuropeu, gno, “conhecer”. O segundo elemento de composição poli vem do idioma Grego, polis,
“cidade”.
Sinonimologia: 1. Mentalidade da diversidade conscienciológica. 2. Mentalidade da
convivialidade intermissivista. 3. Mentalidade de comunidade intrafísica evoluída.
Neologia. As 3 expressões compostas mentalidade cognopolita, mentalidade cognopolita primária e mentalidade cognopolita enraizada são neologismos técnicos da Holopensenologia.
Antonimologia: 1. Mentalidade monoinstitucional. 2. Mentalidade sectária. 3. Mentalidade de comunidade intrafísica atrasada.
Estrangeirismologia: o Tertuliarium; o Acoplamentarium; o melting pot conscienciológico; a open mind para as revivências interassistenciais; o rapport multiexistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à diversidade conscienciológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Mentalidade cognopolita: mega-holopensenização.
Coloquiologia: a fricção de cabeças; o espremedor de cérebros; o sempre cabe mais alguém; as portas abertas ao público em geral; o portal multidimensional homeostático; o ato de
pensar grande; a única andorinha não faz verão.
Filosofia: o Gregarismo; o Abertismo; o Universalismo; o Tenepessismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cognópolis; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os maxiproexopensenes; a maxiproexopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o aumento da amplitude pensênica.
Fatologia: a mentalidade cognopolita; a concentração dos intermissivistas; a abordagem
abrangente; a diversidade conscienciológica; a pluralidade de organismos conscienciológicos; as
edificações integrativas; as embaixadas de Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a convivialidade pluriinstitucional; a complementaridade de talentos conscienciais; as minitertúlias e tertúlias
diárias; as dinâmicas parapsíquicas semanais; a concomitância de atividades conscienciológicas;
a variedade de eventos tarísticos; a interatividade ideativa; as estatísticas do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE) fornecendo a visão de conjunto da produtividade dos
conscienciologistas; o somatório vivencial exemplarista.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inteligência evolutiva (IE) aplicada; a complementaridade das especialidades holobiográficas buriladas; as interações energoparapsíquicas; o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido; a concentração de tenepessistas, epicons e despertos; o pólo irradiador de neoverpons; a paravisitação da Parelencologia; a conexão com a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre diferentes grupos ideológicos do passado; o sinergismo geopolítica desassediadora–intercompreensão; o sinergismo convivialidade-autocognição;
o sinergismo interesses individuais–maxiproéxis; o sinergismo automotivação–realizações grupais; o sinergismo Curso Intermissivo (CI)–vida conscienciológica; o sinergismo diversidade holobiográfica–enciclopedismo evolutivo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD); o princípio democrático “para todos”; o princípio “as ideias estão acima das pessoas”;
o princípio “contra fatos não há argumentos”; o princípio da evolutividade.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) básico implícito aos cognopolitas.
Teoriologia: a teoria e a prática da Conscienciologia; a teoria da grupalidade.
Tecnologia: as técnicas da desassedialidade; a técnica da amalgamação reconciliadora; a técnica da consciencioterapia grupal; a técnica da acareação renovadora; a técnica da impactoterapia; as técnicas conscienciológicas autaplicáveis.
Voluntariologia: a Universidade Aberta do Voluntariado; a variedade de opções de instituições conscienciocêntricas para atuação no voluntário tarístico; o paravoluntariado dos amparadores cognopolitas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico diuturno da Cognópolis; os condomínios cognopolitas enquanto laboratórios conscienciológicos; a integração entre diferentes organismos conscienciocêntricos favorecedores da ampliação do labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Cognopolitas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito da convivialidade cognopolita na autoconsciencialidade; o efeito
da interassistência cognopolita no desfazimento das interprisões grupocármicas; o efeito da mentalidade cognopolita no grupocarma; o efeito da mentalidade cognopolita no desenvolvimento de
neoprojetos conscienciológicos.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas por meio do contato cognopolita variado; a superação das retrossinapses pela atuação da convivência; a aquisição de paraneossinapses
pela interação com conscins e consciexes de diferentes Cursos Intermissivos.
Ciclologia: o ciclo das reciclagens grupais; o ciclo das neoverpons; o ciclo dos neoempreendimentos conscienciológicos; o ciclo das amizades evolutivas; o ciclo das atividades anuais; o ciclo das visitações enriquecedoras; o ciclo dos modismos conscienciológicos.
Enumerologia: a mentalidade familiar; a mentalidade intermissiva; a mentalidade da
atualidade; a mentalidade citadina; a mentalidade cultural; a mentalidade conscienciológica de
ponta; a mentalidade pluralizante.
Binomiologia: o binômio autoconflitividade-heteroconflitividade; o binômio admiração-discordância; o binômio conquista-compartilhamento; o binômio contato–domesticação mútua;
o binômio crescimento individual–crescimento grupal; o binômio convívio grupal–crise de crescimento; o binômio dosificação–verdade limite.
Interaciologia: a interação individualidade-pluralidade; a interação diversidade-criatividade; a interação recin individual–recin grupal; a interação comunin Cognópolis–comunex Interlúdio; a interação atividades conjuntas–eliminação das arestas; a interação solilóquio-debate;
a interação visão individual–visão grupal.
Crescendologia: o crescendo individualismo-coletivismo; o crescendo isolamento-socialização; o crescendo teorização-prática; o crescendo produção individual–produção conjunta;
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o crescendo dificuldades-superações; o crescendo convivência vertical–convivência interpares;
o crescendo defesa de bandeira–defesa global.
Trinomiologia: o trinômio proximidade-interação-atualização; o trinômio vida cognopolita–recuperação de cons–megaproéxis; o trinômio concentração de recursos–concentração de
talentos–autoqualificação interassistencial; o trinômio erro-reflexão-reparo; o trinômio cotidianidade-entendimento-prática; o trinômio convivialidade intermissivista–convívio familiar–convivialidade conscienciológica.
Polinomiologia: o polinômio Curso Intermissivo–encontro com a Conscienciologia–vivência na Cognópolis–recins.
Antagonismologia: o antagonismo poder compartilhado / poderio; o antagonismo diluição na Socin / vivência cognopolita; o antagonismo abordagem convencional / abordagem conscienciológica; o antagonismo monovisão teórica / cosmovisão vivenciada; o antagonismo separatismo / união; o antagonismo egotismo / altruísmo.
Paradoxologia: o paradoxo da abrangência holopensênica pontual.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Paradireitologia.
Filiologia: a conscienciofilia; a verponofilia; a criticofilia.
Fobiologia: a eliminação de fobias por meio dos neocontatos e das atividades conscienciológicas variadas.
Sindromologia: a superação de síndromes por meio da convivialidade sadia; o combate
à síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome do mandonismo; a autocura da síndrome
de satélite; a reversão da síndrome do estrangeiro.
Maniologia: a mania sadia de perguntar; a mania saudável de contestar; a mania evolutiva de reaprender.
Mitologia: a eliminação dos mitos pessoais através do convívio mais próximo.
Holotecologia: a cognoteca; a socioteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Maxiproexologia; a Verponologia; a Etologia; a Sociologia; a Mentalsomatologia; a Grupocarmologia; a Gesconologia; a Conviviologia;
a Conscienciocentrologia; a Voluntariologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cognopolita; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o 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 cognopolita; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mentalidade cognopolita primária = a da conscin recém-chegada à Cognópolis; mentalidade cognopolita enraizada = a da conscin cognopolita decenal.
Culturologia: a cultura da diversidade conscienciológica; o multiculturalismo da Conscienciologia.
Mentalidades. Eis, listados na ordem crescente 5 tipos de mentalidades identificadas nos
voluntários da Conscienciologia, de acordo com geopolítica de atuação:
1. Mentalidade de pré-núcleo.
2. Mentalidade de unidade.
3. Mentalidade de Instituição Conscienciocêntrica.
4. Mentalidade de campus conscienciológico.
5. Mentalidade da Cognópolis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mentalidade cognopolita, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
03. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
05. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
06. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
07. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
08. Gratificação cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
10. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
11. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
12. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
13. Quinquênio cognopolita: Intrafisicologia; Neutro.
14. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
15. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A MENTALIDADE COGNOPOLITA SURGE NA CONSCIN INTERESSADA EM VIVENCIAR E CONVIVER COM A VARIEDADE DE OPORTUNIDADES CONSCIENCIOLÓGICAS CONCENTRADAS NA COGNÓPOLIS E DISPONÍVEIS A TODOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica o valor da mentalidade cognopolita
para a maxiproéxis? Na prática, onde se classifica no ranking das mentalidades?
K. A.
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MESMÉXIS
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mesméxis, ou mesmice existencial, é ausência de variedade, de progresso,
de autodesempenho ou de alterabilidade na vida humana, imóvel e improdutiva da conscin regressiva quanto à Evoluciologia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo mesmo deriva do idioma Latim, metipsimus, de metipse, “idêntico,
igual, assemelhado; que é como outra coisa”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo mesmice surgiu
em 1899. O termo existencial procede também do idioma Latim, existentialis. Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 01. Mesmice existencial. 02. Mesmexologia. 03. Marasmologia. 04.
Neofobia. 05. Antirrecéxis. 06. Antiproéxis. 07. Vida humana inerte. 08. Indolência. 09. Rotina improdutiva; rotina inútil. 10. Baratrosfera.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo mesméxis: antimesméxis; maximesméxis; Mesmexologia; mesmexoteca; minimesméxis.
Neologia. Os 3 vocábulos mesméxis, hipomesméxis e hipermesméxis são neologismos
técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Recéxis; Recexologia. 2. Neofilia. 3. Vida humana dinâmica.
4. Exuberância. 5. Vivacidade. 6. Ramerrão profícuo. 7. Rotina criativa; rotina útil. 8. Interlúdio.
Estrangeirismologia: as repetições ad nauseam sem saldos evolutivos.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; a ausência da Higiene Autopensênica.
Fatologia: a mesméxis; a mesmice existencial; a mesmidade da vida; as automimeses
aplastantes; o marasmo existencial; a vida parada; o megatrafar da autoparalisação; a pasmaceira
pessoal; a contemplação sem razão; a hipoacuidade evolutiva; a consciencialidade subnormal;
o predomínio da instintividade; a preguiça arraigada; a indolência; a adinamia; a inércia; a monotonia; a corriqueirice; a aprioropatia; a platitude; a insipidez; a alienação; a interiorose; a melin;
a infertilidade mental; a imperspicácia; a visão curta; a mentalidade estreita; a debilidade mental;
a autoimprestabilidade; a autoindisponibilidade permanente; o automatismo humano; o nihilismo
pessoal; o imobilismo; o adinamismo; o conservantismo congelador; o apatismo; o indiferentismo;
o hebetismo; o autovegetalismo; o varejismo existencial; a rotina antievolutiva; a pseudosserenidade; a robotização existencial (robéxis); o autencapsulamento patológico.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da retrocognição; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Fobiologia: a neofobia; a cainofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da mesmice.
Holotecologia: a mesmexoteca.
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Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parapatologia; a Mesmexologia; a Marasmologia; Paramesmexologia; a Proexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin troposférica; a pessoa desinteressada; a pessoa neofóbica.
Masculinologia: o indivíduo egocêntrico infantil; o apático; o alienado; o encaramujado;
o ramerraneiro; o pré-serenão vulgar; o homem-máquina; o robô existencial; o vegetal humano.
Femininologia: a mulher egocêntrica infantil; a apática; a alienada; a encaramujada;
a ramerraneira; a pré-serenona vulgar; a mulher-máquina; a robô existencial; a vegetal humana.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens apaedeutas.
V. Argumentologia
Exemplologia: hipomesméxis = a vida humana sedentária; hipermesméxis = a hibernação humana.
Constrangimento. Na análise da Psicossomatologia, a pessoa vítima das rotinas inúteis
ou da mesméxis não se sente confortável, mas, ao contrário, muito constrangida, com duas realidades conectadas da Conscienciologia: as verdades relativas de ponta (verpons) e os neologismos
técnicos das especialidades conscienciológicas.
Autempenhos. Sob a ótica da Proexologia, não existe programação existencial (proéxis)
com o predomínio das facilidades, mas sempre de autempenhos.
Solução. Pelos critérios da Consciencioterapia, a solução da condição patológica da
mesméxis há de passar pela mudança dos hábitos pessoais, a fim de criar neorrotinas produtivas,
através da reciclagem intrafísica ou da aceitação de desafios inevitáveis para a renovação. Não há
milagres e tudo depende da intencionalidade e dos desempenhos da conscin, em si.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mesméxis, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
3. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
4. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
5. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
6. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
7. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.

A CONSCIEX ÚTIL VEM A ESTA DIMENSÃO, NEM TEM
PROÉXIS, MAS ATUA, SENDO PRODUTIVA DE ALGUM
MODO. A CONSCIN EGOÍSTA É REGRESSIVA: NEM TEM
PROÉXIS NEM DESENVOLVE ALGO ÚTIL PARA TODOS.
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Questionologia. Qual condição você deixa predominar na existência humana: a mesméxis ou a recéxis? A recin já chegou até você?
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META AUTEVOLUTIVA
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A meta autevolutiva é o propósito definido, priorizado, planificado e deliberado pela conscin lúcida e autodeterminada, com o objetivo interassistencial de obter resultados
alinhados à autorreciclagem consciencial e ao cumprimento da própria programação existencial
(proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo meta procede do idioma Latim, meta, “figura cônica; pirâmide;
marco; baliza; limite; meta (na carreira); ponto; extremidade; termo; objetivo; fim”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si
próprio”. A palavra evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do idioma
Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 01. Meta pró-autevolução. 02. Propósito proexológico autevolutivo.
03. Megafoco pessoal autevolutivo. 04. Desafio autevolutivo planejado. 05. Escopo autevolutivo intencionado. 06. Empreendimento proexológico autoprogramado. 07. Meta essencial de vida. 08. Objetivo evolutivo pessoal prioritário. 09. Megameta evolutiva. 10. Propósito autoproexológico indispensável.
Neologia. As 3 expressões compostas meta autevolutiva, minimeta autevolutiva e maximeta autevolutiva são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 01. Meta antievolutiva. 02. Meta antiproexológica. 03. Meta anticosmoética. 04. Meta inútil. 05. Ausência de foco evolutivo. 06. Meta secundária. 07. Pagamento
de promessas fúteis. 08. Descompromisso autevolutivo. 09. Meta irrealizável. 10. Fantasias irrealizáveis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades autevolutivas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Meta: rosa-dos-ventos consciencial. Metas mostram direções. Cumpramos metas autevolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: a manutenção do holopensene pessoal da perseverança no pen; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a meta autevolutiva; o calculismo cosmoético; o poder de organização; a reciclagem autoconsciente; a tares; o planejamento para a superação dos desafios evolutivos; a autoprogramação profilática; a autossuperação de fronteiras intraconscienciais; o combate à inércia;
a criatividade mentalsomática; a teática; o exercício para eliminar melindres do egocentrismo;
o autexemplarismo; a preparação para o próximo Curso Intermissivo (CI); a autexperimentação;
a profilaxia das automimeses dispensáveis; a autoconfiança; a satisfação íntima; o desenvolvimento de potencialidades; a proéxis; o proexograma; o autorrevezamento multiexistencial; as necessidades evolutivas; o ordenamento do fluxograma existencial; os adcons; a autoliderança;
a megadecisão; a imperiosidade evolutiva; o senso de direção evolutiva; a inevitabilidade do cumprimento de metas existenciais; a autossuperação de gargalos; a responsabilidade pessoal; a objetividade madura; a manutenção do propósito evolutivo; a automotivação; a acabativa; a atitude
pró-proéxis; a opção inteligente; o autocompromisso pessoal; a potencialização da proéxis; a bússola consciencial; a autoridade moral; o desempenho evolutivo; a intensificação do rendimento
evolutivo; o completismo existencial (compléxis).
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o comprometimento com o Curso Intermissivo pré-ressomático; a interação com os amparadores extrafísicos de
função; a euforex; a moréxis; a conscientização multidimensional; o despertamento da confiança
nos amparadores extrafísicos; a exteriorização de energias fraternas; o acerto egocármico; o acerto grupocármico; a holocarmalidade; a dinamização evolutiva; a visão de conjunto multiexistencial e multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ações autoproexológicas.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal da cosmoética (CPC); o código pessoal de conduta proexogênica; o código pessoal de prioridades evolutivas.
Teoriologia: a teoria do completismo existencial; a teoria (1%) e a autexperiência (99%)
da Teaticologia.
Tecnologia: as técnicas de planejamento pessoal; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da autovivência coerente; a técnica da reciclagem existencial; a técnica de viver evolutivamente; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da priorização evolutiva.
Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico
da Autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Proexologistas; o Colégio Invisível da Cosmoética.
Efeitologia: o efeito evolutivo do completismo existencial.
Neossinapsologia: as renovações gerando neossinapses; as neossinapses produzindo
neorrecursos para neoaprendizados.
Ciclologia: o ciclo das prioridades autevolutivas sucessivas.
Interaciologia: a interação meta autevolutiva–meios cosmoéticos.
Trinomiologia: o trinômio metas-prazos-prioridades; o trinômio metas-continuísmo-completismo; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio metas-ação-aprendizado-recin.
Antagonismologia: o antagonismo meta autevolutiva / zona de conforto.
Politicologia: a verbaciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às prioridades autevolutivas.
Filiologia: a autodeterminofilia; a proexofilia; a teaticofilia; a neofilia; a decidofilia;
a evoluciofilia; a voliciofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a laborfobia; a escopofobia; a priorofobia; a teaticofobia;
a evoluciofobia; a neofobia; a disciplinofobia; a futurofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a intermissioteca; a metodoteca; a autopesquisoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Cosmoeticologia; a Voliciologia; a Experimentologia; a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia; a Coerenciologia; a Paraprofilaxiologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia; a Despertologia; a Teaticologia; a Verbaciologia; a Vivenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o amparador extrafísico.
Masculinologia: o idealizador; o deliberador; o autodecisor; o realizador; o homem de
ação; o epicon lúcido; o completista; o autorrevezador multiexistencial; o intermissivista; o proexista; o proexólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;
o projetor consciente; o obstinado cosmoético.
Femininologia: a idealizadora; a deliberadora; a autodecisora; a realizadora; a mulher de
ação; a epicon lúcida; a completista; a autorrevezadora multiexistencial; a intermissivista; a proexista; a proexóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;
a projetora consciente; a obstinada cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens systemata.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimeta autevolutiva = o voluntariado na Conscienciologia; maximeta
autevolutiva = a obtenção da autodesperticidade.
Culturologia: a cultura do maior empenho evolutivo.
Seriexologia. Segundo a Evoluciologia, a conscin, na condição de completista existencial, amplia a cosmovisão para a priorização dos autorrevezamentos conscienciais evolutivos.
Habitologia. No contexto da Proexologia, o cumprimento de metas autevolutivas é capaz de formar neossinapses para o fortalecimento da autoincorruptibilidade perante as futuras
proéxis, pessoal e grupal.
Compléxis. O completismo existencial é resultado do planejamento, da manutenção e da
concretização dos planos proexológicos. A meta autevolutiva exige acabativa.
Prioridade. Sendo o cumprimento da programação existencial a meta principal da vida
intrafísica, é inteligente colocá-la enquanto prioridade máxima, convergindo, na medida do possível, com as atividades diárias.
Taxologia. Sob a perspectiva da Intrafisicologia, eis, dispostos na ordem funcional, 7 recursos necessários para alcance das meta autevolutivas:
1. Planejamento da agenda pessoal.
2. Planejamento da carreira profissional.
3. Planejamento da megagescon.
4. Planejamento da interassistência multidimensional.
5. Planejamento das recins.
6. Planejamento do controle financeiro.
7. Planejamento da aquisição do pé-de-meia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a meta autevolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.

A META AUTEVOLUTIVA PROMOVE NEOAPRENDIZADOS
CAPAZES DE ENRIQUECER AS AUTOVIVÊNCIAS LÚCIDAS,
AMPLIAR A CONFIANÇA PESSOAL NA SUPERAÇÃO DOS
DESAFIOS, PROPICIAR RECINS E LEVAR AO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui metas autevolutivas? De qual nível? Qual
é o percentual de metas autevolutivas já cumpridas?
Bibliografia Específica:
1. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; 188 p.; 8 caps.; glos. 40 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; página 112.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 562 e 607.

G. L.
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METABIOGRAFIA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A metabiografia é o estudo e a narrativa de retropersonalidade da conscin,
homem ou mulher, em especial, no tocante às publicações e funções sociais realizadas em vida intrafísica pretérita, a fim de analisar as diversas interpretações e efeitos post mortem, ulteriores aos
trabalhos da referida existência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo meta deriva do idioma Grego, metá, “no meio de, entre; atrás; em
seguida; depois; com; de acordo com; segundo; sucessão”. O vocábulo biografia procede do mesmo idioma Grego, biographía, “relato de vidas”, constituído pelos elementos de composição,
bíos, “vida”, e graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 1. Interpretação multifacética da biografada; interpretação multifacética
do biografado. 2. Multianálise existencial de História Pessoal. 3. Resultado da propedêutica biografológica. 4. Estudo das vidas pós-vida.
Neologia. As duas expressões compostas metabiografia singular e metabiografia plural
são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Autobiografia. 2. Biografia. 3. Análise monofásica de única existência. 4. Relatos historiográficos.
Estrangeirismologia: a locução lives after life; o making of a genius; a construction of
a legend; o myth of famous.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade analítica seriexológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal registrado nas obras e atividades do biografado; os
rastros da pensenidade; a extensão da fôrma holopensênica; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os autopensenes; a autopensenidade.
Fatologia: a metabiografia; as multibiografias retratando a mesma vida; a polimatia resultando na complexidade da metabiografia; as contínuas ramificações do conhecimento a partir
do corpus scientificus desenvolvido pelo autor; as neociências; o polietismo; as referências eponímicas; a diversificação das funções sociais; a iconização da obra ou da pessoa; as diferentes interpretações biográficas no alicerce da metabiografia; as distorções culturais derivadas das múltiplas
conotações biográficas; a miscelânea de atividades na vida registrando distintas conotações culturais; as reinterpretações e reconfigurações das narrativas de vida; a determinação no megafoco
produtivo qualificando os efeitos post mortem; a ênfase vital nas publicações; as múltiplas esferas
de atuação; as mudanças de interpretação e valor da história biográfica da personalidade; as distintas formas de reconhecimento da personalidade conforme as instabilidades sociais e históricas;
as reconstituições e atualizações das aplicações das obras realizadas; o acervo da produção pesquisística; as repercussões das infiltrações sociais; a observância das manipulações governamentais de acordo com os argumentos de interesse; os frutos derivados da semente do autesforço pessoal; a colheita intrafísica (terceiro tempo evolutivo); a história de vida em múltiplas versões; as
abstrações interpretativas espraiando o registro biográfico; a polivalência no passado explicando
a permeabilidade transcultural do presente; a iconização da personalidade camuflando a essência
pessoal.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal em função da auto-herança cognitiva; a colheita intermissiva (quarto
tempo evolutivo); a autoconsciência intertemporal seriexológica; o reverso da retrocognição;
o zoom holomnemônico; a fundamentação paracerebral da pesquisa holobiográfica; as rememorações extrafísicas; a recognição intermissivista; a qualificação da autoconsciexiabilidade; a releitura autobiográfica multidimensional; a autocrítica remissiva; a autanálise pós-dessomática; a quebra dos limites existenciais a favor do continuísmo interexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo proéxis-compléxis; o sinergismo pesquisa-ação; o sinergismo obra escrita–leitor assistível; o sinergismo ação benéfica–reação positiva; o sinergismo
ideia inata–atividade espontânea; o sinergismo atuação profissional–repercussão pós-dessomática; o sinergismo ação midiática reincidente–circularidade dos fatos históricos.
Principiologia: o princípio do continuísmo evolutivo; o princípio da holocarmalidade.
Codigologia: o fortalecimento do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis.
Tecnologia: as técnicas de evocações autorretrocognitivas; a técnica da releitura autobiográfica; a técnica da autanálise bibliográfica; a técnica do alvo mental projetivo; a técnica do
espelhamento retrobiográfico; a técnica da equanimidade investigativa; a técnica do sequenciamento parafactual.
Voluntariologia: a autonomia pesquisística propiciada pelo voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da autorreflexão de 5 horas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível
da Autoconscienciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito reboque da pensenidade pessoal; os efeitos sincrônicos dos livros;
os efeitos recognitivos dos artigos; o efeito reflexivo das amizades; os efeitos seriexológicos da
determinação pesquisística; os efeitos mnemônicos paisagísticos; os efeitos autocognitivos da retrofôrma; os efeitos da recalcitrância temperamental.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das retrossinapses.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: o arquétipo do caráter de cientista; a inspiração do caráter filosófico;
a iconização do caráter social; o modelo de caráter cosmopolita; a referência ao caráter político;
a exemplificação do caráter de cidadania; a repercussão do caráter de ativismo cultural.
Binomiologia: o binômio autocrítica remissiva–anticrítica retrobiográfica; o binômio
autorreflexão seriexológica–revisão autobiográfica; o binômio retroprospecção-autopesquisa;
o binômio retro-heterocrítica–autorremissão trafarista; o binômio heteranálise biográfica–autanálise ressomatológica; o binômio saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)–cláusula pétrea proexológica; o binômio retrospecção-prospecção.
Interaciologia: a interação Genética-Paragenética; a interação pegadas da retrovida–
–registros toponímicos; a interação retrovida-intermissão-neovida; a interação (trio) escritor-biógrafo-leitor; a interação (trio) autor-intermissivista-retrocognitor; a interação idolatria-reputação; a interação ambição chauvinista–heroicização premeditada.
Crescendologia: o crescendo linhas de pesquisa desenvolvidas–escolas acadêmicas científicas; o crescendo patológico iconização da personalidade–ocultação de insanidades.
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Trinomiologia: o trinômio credencial social–acessibilidade intercultural–interlocução
comunitária; o trinômio manipulação-iconização-santificação.
Polinomiologia: o polinômio figura cortesã–ícone proletário–imagem marxista–referência científica; o polinômio ulterioridade biográfica–espólio biográfico–prole intelectual–auto-herança cognitiva; o polinômio conotação artística–denotação científica–maquiação política–
–descrição cultural.
Antagonismologia: o antagonismo interpretação genuína dos parafatos autorretrocognitivos / distorção dos fatos retrobiográficos.
Paradoxologia: o paradoxo de a estrutura íntima temperamental poder estar refletida
nas obras públicas; o paradoxo de a metabiografia poder produzir imprecisão do diagnóstico
temperamental e refletir a essência do temperamento poliédrico; o paradoxo de as multirrealidades de única existência poderem ser produzidas a partir de apenas única realidade consciencial;
o paradoxo entre o ter sido na retrovida e o feito para ser após a dessoma.
Politicologia: o jogo de interesses políticos distorcendo as realizações ou fatos biográficos; a conscienciocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: as leis da holocarmalidade.
Filiologia: a autocogniciofilia; a cosmoeticofilia; a conscienciofilia; a retrocogniciofilia;
a evoluciofilia; a lucidofilia; a neofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a antropofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do automimetismo pluriexistencial.
Mitologia: os mitos derivados dos maiores esforços pessoais a partir do referencial dos
mínimos esforços coletivos; os mitos originados nos interesses manipuladores do poder político;
a suscetibilidade da personalidade narcísica à criação dos mitos pós-dessomáticos.
Holotecologia: a retrocognoteca; a psicossomatoteca; a cognoteca; a evolucioteca;
a mnemoteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Biografologia; a Holobiografologia; a Holomemoriologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Interexistenciologia; a Parageneticologia; a Para-Historiografologia; a Intermissiologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista;
o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista;
o intelectual; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o voluntário; o biografólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista;
a compassageira evolutiva; a completista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista;
a intelectual; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a voluntária; a biografóloga.
Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens biographicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo
sapiens seriexologus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens analyticus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intermissivista.
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V. Argumentologia
Exemplologia: metabiografia singular = o estudo pluriperspectivo de única vida pretérita; metabiografia plural = a análise multifacética das repercussões de distintas vidas pretéritas.
Culturologia: a cultura assentada nos fundamentos da Seriexologia.
Fontes. Pelos critérios de interpretação biográfica, é possível identificar, por exemplo,
7 fontes metabiográficas, expostas em ordem alfabética, resultantes das atividades existenciais da
conscin:
1. Arquitetura. As obras arquitetônicas deixadas e utilizadas para diversos fins.
2. Arte. As obras artísticas, interpretadas e reinterpretadas ao longo da História.
3. Ciência. As publicações científicas originando linhas de pesquisas e neociências.
4. Filosofia. As ideologias e princípios de raciocínio lógico das obras filosóficas.
5. Literatura. As obras capazes de criar movimentos literários, estilísticos e artísticos
na escrita.
6. Religião. As obras disseminadoras de crenças, produzindo seitas ou religiões.
7. Sociedade. As obras sociais ou políticas, atingindo as várias camadas da população
nas Sociedades Humanas.
Seriexometria. Eis, por exemplo, 5 referenciais úteis aos estudos da metabiografia, enumerados em ordem alfabética:
1. Complexidade. O grau de intrincamento dos temas ou assuntos usualmente utilizados
para retratar a personalidade.
2. Derivações. Os distintos desencadeamentos gerados a partir dos trabalhos realizados
na vida da conscin.
3. Distorções. O oportunismo suscitado pela representatividade social da personalidade.
4. Extensão. A diversidade de temas abarcados ou abordados pela conscin durante
a existência.
5. Profundidade. O nível das repercussões sociais, políticas ou científicas das ações ou
publicações da conscin.
Repercussões. Eis, em ordem alfabética, 10 exemplos de repercussões possíveis na personalidade consecutiva, a serem registradas e identificadas nos estudos metabiográficos de determinada conscin:
01. Automimetismo. O reconhecimento das repetições de interesses e posicionamentos.
02. História. As implicações historiográficas a serem pesquisadas a partir da diversidade biografológica.
03. Ideologia. A identificação da cristalização de ideologias defendidas.
04. Interpretações. A circularidade das interpretações e reinterpretações sobre qualidades pessoais.
05. Leitura. Os efeitos das leituras e releituras por distintos públicos, afins ou não.
06. Limites. A ultrapassagem dos limites da especialidade pessoal e da nacionalidade.
07. Memória. As distintas formas de registro cultural das memórias pessoais.
08. Plasticidade. Os ajustes dos feitos da personalidade aos interesses biografológicos,
sociais, políticos, científicos, dentre outros.
09. Pluralidade. O desenvolvimento e reconhecimento do pluralismo dos papéis sociais.
10. Representações. As implicações do Zeitgeist, produzindo distintas representações
sociais de época e interferindo na disseminação das ideias pessoais.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a metabiografia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
04. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
07. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Holobiografia pessoal: Holobiografologia; Neutro.
09. Interexistencialidade lúcida: Seriexologia; Homeostático.
10. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
11. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
12. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
13. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
14. Seriexometria: Holobiografologia; Neutro.
15. Teleobiotipologia: Ressomatologia; Neutro.

A METABIOGRAFIA EXPÕE A RETROPERSONALIDADE,
REVELANDO ÁREAS DE INFLUÊNCIAS E INTERRELAÇÃO
EXISTENTE COM A VIDA ATUAL DA CONSCIN. EVIDENCIA
AS LENDAS NA HERANÇA INTEREXISTENCIAL DO AUTOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estudou a metabiografia de personalidades-chave associadas à própria holobiografia? Admite a importância de se pesquisar as repercussões
metabiográficas do passado na vida atual?
Bibliografia Específica:
1. Fara, Patrícia; Newton: The Making of Genius; 352 p.; 9 caps.; 36 ilus.; 571 refs.; 19,5 x 13 cm; br.; alf.;
Picador; London; 2003; páginas 1 a 58.
2. Moore, James; The Darwin Legend; pref. Mark A. Noll; 218 p.; 6 caps.; 17 ilus.; 306 refs.; 6 apênds.; 21,5
x 14 cm; br.; alf.; Backer Books; Grand Rapids, MI; USA; 1994; páginas 21 a 40 e 99 a 136 .
3. Rupke, Nicolaas A.; Alexander Von Humboldt: A Metabiography; 320 p.; 7 caps.; 1 cronologia; 11 ilus.;
1 tab.; 940 refs.; 22,5 x 15 cm; br.; alf.; University of Chicago Press; Chicago, IL; USA; 2008; páginas 13 a 54 e 203 a 218.
Webgrafia Específica:
1. Sapp, Jan; The Nine Lives of Gregor Mendel; 1990; 20 p.; 1 cronologia; 1 E-mail; 32 enus.; 2 fotos;
2 ilus.; disponível em: <http://www.mendelweb.org/MWsapp.html>; acesso em: 02.05.14.
2. Shapin, Steven; Lives after Death; Nature; Journal; Weekley; V. 441; N. 286; 18.05.06; disponível em:
<http://www.nature.com/nature/journal/v441/n7091/full/441286a.html>; acesso em: 02.04.13.

R. L.
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META

DO

RECICLANTE EXISTENCIAL
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A meta do reciclante existencial é o propósito evolutivo magno e interassistencial a ser alcançado pela conscin, homem ou mulher, praticante da técnica da recéxis,
a partir da reperspectivação da própria vida humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo meta vem do idioma Latim, meta, “figura cônica; pirâmide; marco;
baliza; meta (na carreira); ponto; extremidade; termo; fim”. Surgiu em 1572. O prefixo re advém
do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”.
O termo ciclo provém do mesmo idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo existencial provém do
idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver;
mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Plano existencial da conscin reciclante. 2. Planejamento de vida da
conscin reciclante. 3. Objetivo existencial da conscin reciclante. 4. Megafoco da conscin reciclante.
Neologia. As 3 expressões compostas meta do reciclante existencial, minimeta do reciclante existencial e maximeta do reciclante existencial são neologismos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Interesse do reciclante. 2. Desejo do praticante da recéxis.
Estrangeirismologia: a eficiência da selfperformance; o strong profile evolutivo; o right timing evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades recexológicas.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Objetivo. Quem não sabe o objetivo da própria vida, começa a vida toda errada”.
2. “Planejamento. Toda atividade inteligente exige planejamento”.
3. “Propósitos. Você vale os seus propósitos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das estratégias evolutivas; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
autopensenes interassistenciais.
Fatologia: a meta do reciclante existencial; a ressignificação da própria vida; a admissão
e assunção do objetivo máximo para a vida humana atual; a autodeterminação para continuar as
reciclagens; a autoconfiança possibilitando a decisão pessoal; a elaboração do plano útil, cosmoético e interassistencial para a vida humana; o uso de planilhas; a elaboração de questionários;
a evitação dos malefícios da postergação das ações proexológicas; o passo a passo proexológico;
as autossuperações gradativas dos próprios desafios evolutivos; a superação da condição de robotização existencial; o abandono das automimeses dispensáveis; o aborrecimento e a frustração diante dos gargalos da vida; a ultrapassagem das dificuldades de autorganização; o rechaço às pressões assediadoras; a valorização das conquistas pessoais; as práticas interassistenciais inseridas no
propósito de vida; o trafor pessoal facilitando o cumprimento da meta; as recins imprevistas; as
anotações pessoais, úteis nas autavaliações; a capacidade de corrigir os próprios erros; os resultados satisfatórios; o aperfeiçoamento do desempenho pessoal; o uso dos aportes existenciais; a retribuição dos bens recebidos, a partir do próprio exemplo; o megafoco autopesquisístico; a autorreeducação consciencial; a convergência de interesses em função da proéxis; o uso dos recursos
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disponíveis para a concretização das metas; o orçamento financeiro permitindo aquisição de produtos, para facilitar a realização do projeto de vida; a otimização do autodesempenho evolutivo;
as oportunidades aproveitadas; a dedicação constante ao saneamento das fissuras da própria personalidade; a participação nos cursos de Conscienciometria; a vivência da condição de evoluciente em Consciencioterapia; as produções gesconológicas visando o autorrevezamento evolutivo
e servindo de estímulo para outras consciências; a experimentação das metas proporcionando
a mudança de hábitos e valores; o pioneirismo autevolutivo; a constante implantação de novos hábitos sadios no cotidiano; o conhecimento aprofundado de si mesmo; as revisões sucessivas da rotina pessoal; a reaplicação das metas, visando o aprofundamento da autopesquisa; o esforço pessoal duradouro; a acabativa exitosa, possibilitando a qualificação da conscin para atuar com mais
desenvoltura nas práticas interassistenciais; a alcance do estado de desperticidade; o completismo
existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções
energéticas; a pressão extrafísica dos assediadores do passado; os extrapolacionismos parapsíquicos; os insights parapsíquicos; os experimentos em cursos de campo; os sinais anímicos e parapsíquicos indicando o caminho certo ou errado; a paraparceria com os amparadores extrafísicos da
Recexologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo plano-objetivo; o sinergismo autodeterminação-autorreflexão; o sinergismo planejamento–estratégias factíveis; o sinergismo rotina útil–aproveitamento
do tempo; o sinergismo autorganização-disciplina; o sinergismo vontade inquebrantável–autossuperação dos gargalos; o sinergismo administração eficiente–oportunidade evolutiva.
Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística; os princípios pessoais adotados para se viver; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio do autodidatismo ininterrupto; o princípio javalínico do devagar e sempre; o princípio da descrença autaplicado.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da autodisciplina evolutiva.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial.
Voluntariologia: os compromissos perante os trabalhos assumidos pelos voluntários das
Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Retrocognociologia; o Colégio
Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito do autoplanejamento na aceleração da autevolução.
Neossinapsologia: a reconfiguração da rede neossináptica, a partir da implantação das
estratégias proexológicas no cotidiano pessoal; as neossinapses desconstrutoras de convicções
autodepreciativas; as neossinapses advindas do autenfrentamento lúcido.
Ciclologia: o ciclo da investigação independente; o ciclo experimentações-reverificações-refutações; o ciclo olhar-observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir.
Enumerologia: a meta existencial simples; a meta existencial fácil; a meta existencial
negligenciada; a meta existencial postergada; a meta existencial essencial; a meta existencial
programada; a meta existencial cumprida.
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Binomiologia: o binômio planejamento-consecução; o binômio erro-correção; o binômio tentativa-acerto; o binômio início-manutenção; o binômio observação-experiência; o binômio pesquisístico hipótese-comprovação; o binômio neoevidências-neoconvicções.
Interaciologia: a interação autopesquisa qualificada constante–reciclagens intraconscienciais infindáveis; a interação autovalores–prioridade pessoal; a interação autoconfiança-êxito;
a interação autocrítica racional–escolhas coerentes; a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação experiência pessoal–tranquilidade íntima; a interação cognição humana–cognição multidimensional.
Crescendologia: o crescendo idealizar-realizar; o crescendo iniciativa-acabativa.
Antagonismologia: o antagonismo metas programadas / tarefas postergadas.
Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades
captadas por poucos; o paradoxo de a disciplina trazer liberdade.
Politicologia: a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento autevolutivo.
Filiologia: a recinofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a verbofilia; a refutaciofilia;
a criticofilia; a coerenciofilia.
Fobiologia: a ausência da neofobia; a ultrapassagem da reciclofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da mediocrização consciencial; a remissão da
síndrome da dispersão consciencial; a recusa em assumir a síndrome da autovitimização; a superação da síndrome da mesmice.
Maniologia: a anulação da nostomania.
Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforço; o mito da mudança de
patamar sem autocrítica.
Holotecologia: a metodoteca; a volicioteca; a cosmoeticoteca; a pesquisoteca; a mensuroteca; a tecnoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Planejamentologia; a Recinologia; a Energossomatologia; a Vivenciologia; a Rotinologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Interassistenciologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária.

Enciclopédia da Conscienciologia

15103

Hominologia: o Homo sapiens recexis; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens holomaturus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens systemata;
o Homo sapiens liberperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimeta do reciclante existencial = as práticas regulares do estado vibracional; maximeta do reciclante existencial = o alcance do estado de desperticidade.
Culturologia: a cultura do autaperfeiçoamento contínuo.
Reciclologia. Sob a ótica da Planejamentologia, eis, por exemplo, 11 metas, listadas em
ordem alfabética, para orientar a mudança de patamar evolutivo do reciclante existencial:
01. Autorretrocognições enriquecedoras.
02. Condição de isca autoconsciente.
03. Desempenho da tares (tarefa do esclarecimento).
04. Desperticidade.
05. Domínio do estado vibracional (EV).
06. Erudição parapsíquica.
07. Holorgasmos.
08. Instalação da ofiex.
09. Passo firme, a mais, em direção ao serenismo.
10. Projetabilidade razoável.
11. Tenepes (tarefa energética pessoal, diária).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a meta do reciclante existencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa falha: Experimentologia; Nosográfico.
02. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
05. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
06. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
10. Objetivo pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
11. Pararrotina útil: Pararrotinologia; Neutro.
12. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
13. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Planilha técnica: Experimentologia; Neutro.
15. Zona de desconforto: Autocoerenciologia; Neutro.
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PELA CONSCIENCIOLOGIA, AS METAS DO RECICLANTE
EXISTENCIAL CONSTITUEM DESAFIO PARA A CONSCIN
LÚCIDA, SENDO A DESPERTICIDADE A PRIMEIRA MEGAMETA EVOLUTIVA A ALCANÇAR NA ATUAL RESSOMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente da importância das metas para
o reciclante existencial? As metas evolutivas pessoais estão alinhadas àquelas propostas pela
Conscienciologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
244 a 248.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2;
1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos;
1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.152, 1.312
e 1.385.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 164
p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 11.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 684.

M. R.
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EXISTENCIAL FINAL
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A meta existencial final é o período conclusivo da vida humana, considerado de maneira realista e teática quanto à evolução pessoal, dentro do grupo evolutivo (famílias
nuclear, profissional, consciencial), onde a conscin lúcida, já na terceira idade ou quarta idade,
busca aproveitar, ao máximo, a finalização, acabativa ou coroamento da programação existencial
(proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo meta vem do idioma Latim, meta, “figura cônica; pirâmide; marco;
baliza; meta (na carreira); ponto; extremidade; termo; fim”. Surgiu em 1572. O vocábulo existencial deriva do mesmo idioma Latim Tardio, existentialis, de existere, “aparecer; nascer; diexar-se
ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX. A palavra final procede também do idioma Latim, finalis, “relativo aos limites; que limita; que circunscreve; final”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Fase existencial final. 2. Recéxis final. 3. Conclusão existencial.
4. Soleira da intermissão.
Neologia. As 3 expressões compostas meta existencial final, meta existencial final conclusiva e meta existencial final acrescentadora são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Meta existencial inicial. 2. Recéxis inicial. 3. Fase existencial inicial. 4. Meta da invéxis pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento ou autolucidez quanto à Evoluciologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Longevidade
significa experiência.
II. Fatuística
Pensenologia: a grafopensenidade pessoal final; os ortopensenes; a ortopensenidade;
a coesão íntima da maxipensenização; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a meta existencial final; os propósitos pessoais na Gerontologia; as perspectivas proexológicas; o recolhimento íntimo; as autorreflexões; o balanço da existência intrafísica;
o inventário das realizações; a acabativa da fase executiva da vida humana; o autexame conscienciométrico; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a inteligência evolutiva (IE); a autocrítica; a aposentadoria; o envelhecimento; a longevidade; a terceira idade; a quarta idade; a saúde pessoal; as
3 doenças básicas habituais; as horas de sono; as horas da vigília física ordinária; o nível da autolucidez; o pé-de-meia; os hábitos arraigados; a autodisponibilidade; a força presencial; a cosmovisão final; o cenário pessoal; o teatro de operações proexológicas; o contexto da reciclagem existencial; a dificuldade das reciclagens existenciais; a reciclagem final; o balanço da vida pessoal;
a soleira da intermissão; o preparo pessoal para a dessoma; o retorno à autoparaprocedência;
a proéxis pessoal; a aplicação dos derradeiros recursos e potencialidades; as realizações faltantes;
as últimas exemplificações; as restaurações; as recomposições; os resgates; o saldo pessoal;
a obra escrita pessoal do intermissivista; a obra-prima pessoal; a despedida desta dimensão; o enterramento; o ideal da cremação; a doação de órgãos; o ato de encarar a ficha evolutiva sem constrangimentos; o autorrevezamento multiexistencial.
Parafatologia: o emprego do autoparapsiquismo nas tarefas do esclarecimento (tares);
o propósito gratificante de encarar proximamente as pararrealidades; o balanço da sinalética parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gerontes.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a consciex; a Sociex; a equipex; o ambientex; a comunex; a euforex;
a reurbex.
Filiologia: a busca da neofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a gerontoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intrafisicologia; a Gerontologia; a Cronêmica;
a Intermissiologia; a Prospectiva; a Autoconscienciometrologia; a Inventariologia; a Voliciologia;
a Decidologia; a Determinologia; a Recexologia; a Grupocarmologia; a Paraprocedenciologia;
a Holocronologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família nuclear; o elenco intrafísico; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o geronte; o veterano da vida; o avô de bom humor; o agente exemplificador; o intermissivista; o cognopolita sênior; os dependentes; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o intelectual; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o minidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a geronte; a veterana da vida; a avó de bom humor; a agente exemplificadora; a intermissivista; a cognopolita; as dependentes; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a intelectual; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a minidissidente 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 accumulator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: meta existencial final conclusiva = a da conscin geronte, lúcida, buscando a conclusão da proéxis pessoal; meta existencial final acrescentadora = a da conscin geronte,
lúcida, completista, buscando a maximoréxis (moratória existencial máxima) pessoal.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a meta existencial final, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
05. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
10. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

A ULTIMAÇÃO DA META EXISTENCIAL FINAL DA CONSCIN
GERONTE PODE SIGNIFICAR A MEGAEUFORIA INTRAFÍSICA NA VIDA HUMANA, ANUNCIANDO A EUFORIA EXTRAFÍSICA (EUFOREX) PRÓXIMA, NA PÓS-DESSOMÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivendo na terceira idade física, consegue encarar a meta existencial final com bom ânimo? Há ainda possibilidades de acréscimos cosmoéticos
proexológicos à própria vida?
Bibliografia Específica:
1. O’Kelly, Eugene; & Postman, Andrew; Claro como o Dia: Como a Certeza da Morte mudou a minha Vida. Um Último Relato (Chasing Dayliht: How my Forthcoming Death Transformed my Life); trad. Regina Lyra; revs.
Mônica Aggio; & Sheila Til; 156 p.; 7 caps.; 2 enus.; 1 ilus.; 21 x 14 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2006;
páginas 13, 14 e 91.
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METÁFORA CONSCIENCIOLÓGICA
(ORISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A metáfora conscienciológica é o emprego de expressão neologística didática explicitadora de neoverpons, neoconceitos, neoabordagens, neoacepções, neoinformações,
neo-hipóteses e neorrealidades evolutivas, concebida a partir de transposições semânticas analógicas intervocabulares no âmbito do corpus paracientífico da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo metáfora vem do idioma Grego, metaphora, “metáfora”, de metaphorá, “mudança; transposição; transposição do sentido próprio ao figurado”. Surgiu no Século
XIV. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire,
“ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Metáfora neologística da Conscienciologia. 02. Metáfora verponológica. 03. Analogia conscienciológica. 04. Metáfora paracientífica. 05. Paraconceito metafórico. 06. Paraléxico analógico. 07. Jargão conscienciológico. 08. Expressão figurada conscienciológica. 09. Conscienciologês. 10. Termo conscienciológico criativo.
Neologia. As 5 expressões compostas metáfora conscienciológica, metáfora conscienciológica somática, metáfora conscienciológica energossomática, metáfora conscienciológica
psicossomática e metáfora conscienciológica mentalsomática são neologismos técnicos da Orismologia.
Antonimologia: 01. Metáfora comum. 02. Metáfora fisicalista. 03. Metáfora artística.
04. Metáfora literária. 05. Expressão pseudoterminológica. 06. Pseudoneologismo. 07. Gíria.
08. Regionalismo. 09. Jargão profissional. 10. Sentença chula.
Estrangeirismologia: o novo meaning resultante das metáforas; a serendipity verponológica; o Paraperceptarium; o Verponarium; o Heuristicarium; o Taquipensenarium; o Mentalsomarium; o Neopensenarium; o Parafisiopodium; o breakthrough mentalsomático; a awareness
parapedagógica; o background cognitivo; o fiat lux paracognitivo; a evitação dos raciocínios viciados a priori; a open mind; o modus ratiocinandi analógico; o nec plus ultra lexicológico;
o principium conscientiologicum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade parapedagógica da Verponologia Conscienciológica.
Citaciologia. Eis o pensamento de Hannah Arendt (1906–1975) sobre o tema: – A metáfora é o mais belo presente que a linguagem podia dar ao pensamento.
Filosofia: a teática do Universalismo a partir da transdisciplinaridade científica e paracientífica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Orismologia; os orismopensenes; a orismopensenidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a pensenização polifásica; o holopensene
da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Fatologia: a metáfora conscienciológica; a metáfora conceitual; a metáfora científica;
a associação de ideias; o analogismo técnico; as ideias afins transdisciplinares e interdimensio-
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nais; a demonstração da importância do cérebro dicionarizado; a elasticidade das sinapses qualificadas; as intercomparações lexicais científicas, didáticas e desassediadoras; a explicitação intrafísica de verpons transcendentes; a expansão do neuroléxico; a transmissão pedagógica de neoconceitos; a expressão da criatividade ideativa; os tropos técnicos; as figuras de linguagem conscientemente aplicadas; a estilística científica; as formas mais cultas da linguagem; a atenção aos
cacófatos despercebidos; os sinônimos eruditos; a força metafórica; o valor dos afixos; as características comuns a diferentes áreas do saber; a interseção semântica; a transposição conceitual
entre as disciplinas científicas; o intercâmbio terminológico; a Multidisciplinologia útil; o apelo
imagético; a interposição entre universos linguísticos díspares; a essência da metáfora científica
enquanto compreensão de determinado conceito a partir da relação de semelhança com outros;
o papel pedagógico das metáforas; os neologismos orismológicos; a família neologística; a inventividade linguística funcional; as neopalavras inevitáveis na criação, difusão e consolidação de
novas áreas do saber; as metáforas enquanto difusoras dos conceitos científicos; a desrepressão
mentalsomática; a autoconfiança intelectual; a autestima cognitiva; o Curso Lexicologia do
CEAEC; o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO), em elaboração pela Equipe de Neologística do Holociclo (Ano-base: 2011); o Journal of Conscientiology (JofC); a revista
Conscientia; a revista Conscienciologia Aplicada (CAP); o Jornal da Invéxis (JI); o Jornal da
Cognópolis; o Jornal da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); as gescons conscienciológicas nacionais e internacionais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações neoideativas dos amparadores extrafísicos de função; a transposição vocabular a partir das correlações entre a dimensão extrafísica e a intrafisicalidade; as analogias entre a pararrealidade e os
fatos intrafísicos; a dificuldade da tradução fidedigna dos parafatos em palavras; a materialização
das ideias inatas; os nicknames dos amparadores extrafísicos; a equipe de amparadores especializada em Paralinguística; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); o paraconceptáculo neoverpônico; o irrompimento do paracérebro na intrafisicalidade; a verpon paratecnológica explicitada
por meio de metáforas técnicas; as pesquisas extrafísicas do conscienciês.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo expressão metafórica–retenção mnemônica; o sinergismo autocriatividade-interassistencialidade; o sinergismo coloquialismo-paracientifiquês; o sinergismo autocognição-autevolução; o sinergismo autesforço
mentalsomático–serendipidade neoverpônica; o sinergismo leitura técnica–autovivência; o sinergismo erudição-autoparapsiquismo-interassistencialidade.
Principiologia: o princípio coloquial; o princípio de a língua estar em constante renovação e mudança; o princípio da descrença; o princípio da retroalimentação pensênica; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da quantidade com qualidade; o princípio da irresistibilidade neoverpônica; o princípio da inteligibilidade; o princípio da economia linguística.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à seleção das associações de ideias com finalidade tarística; o CPC contendo metáforas conscienciológicas (verpons)
na condição de alíneas prioritárias.
Teoriologia: a teoria da Conformaticologia aplicada às neoexpressões metafóricas;
a teoria do conscienciês.
Tecnologia: a técnica de composição dos neologismos; a técnica dos 50 dicionários;
a técnica do cosmograma; a técnica do fichamento bibliográfico; a técnica do uróboro introspectivo; a técnica da tábula rasa; a técnica do autodidatismo permanente predispondo às criações
tarísticas inovadoras.
Voluntariologia: o voluntariado interdisciplinar das equipes técnicas de neologistas,
orismólogos e lexicógrafos do Holociclo; o voluntariado no Conselho Internacional de Neologística (CINEO).
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos parapedagogos; o Colégio Invisível dos Polímatas; o Colégio Invisível da Lexicologia; o Colégio Invisível
da Erudiciologia; o Colégio Invisível da Paracogniciologia; o Colégio Invisível da Gesconologia.
Efeitologia: o efeito surpresa das verpons; o efeito interassistencial dos conceitos explicitados pelas metáforas conscienciológicas; o efeito retrocognitivo das palavras; o futuro efeito autorrevezamental das atuais expressões metafóricas conscienciológicas; o efeito renovador
das metáforas no léxico; o efeito semântico sinérgico dos termos associados; o efeito catalisador
da autolucidez evolutiva proporcionado pelas neoexpressões conscienciológicas.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas a partir da compreensão das metáforas paracientíficas da Conscienciologia.
Ciclologia: o ciclo emissor-receptor na interlocução didática; o ciclo conscienciológico
estudo-aprendizado-verbação-docência-gescon.
Enumerologia: o sentido figurado; o sentido assemelhado; o sentido aproximado; o sentido sinonímico; o sentido conotativo; o sentido analógico; o sentido metafórico. A metáfora técnica; a metáfora especializada; a metáfora metodológica; a metáfora terminológica; a metáfora
orismológica; a metáfora interdisciplinar; a metáfora paracientífica.
Binomiologia: o binômio significante-significado; o binômio coloquialismo-interassistencialidade; o binômio conteúdo-forma; o binômio EDITARES-UNIESCON; o binômio linguagem erudita–linguagem coloquial; o binômio divulgação científica–educação científica; o binômio Conscienciologia-Português; o binômio Epistemologia-Parepistemologia.
Interaciologia: a interação extrafisicalidade-intrafisicalidade; a interação proexológica
segundo tempo–terceiro tempo do Curso Intermissivo (CI); a interação uso textual–uso coloquial
das metáforas conscienciológicas; a interação Imageticologia-Imagisticologia; a interação domínio-fonte concreto–domínio-alvo abstrato na concepção das analogias metafóricas; a interação
Parapolimatia-Taristicologia; a interação poliglotismo-Orismologia.
Crescendologia: o crescendo na compreensibilidade das neoverpons conscienciológicas
a partir das metáforas; o crescendo Ciência-Paraciência; o crescendo paradigma mecanicista–
–paradigma consciencial; o crescendo conscienciológico palestras públicas–cursos de entrada–
–cursos de campo–Tertúlias; o crescendo metáfora conscienciológica–conscienciês; o crescendo
tacon-tares; o crescendo senso comum–abordagem científica–pangrafia.
Trinomiologia: o trinômio Comunicologia-Didática- Parapedagogiologia; o trinômio
intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio enumeração-detalhismo-exaustividade; o trinômio autodedicação-heteroinspiração-verponogenia; o trinômio sinapses-neossinapses-paraneossinapses; o trinômio volição-intenção-organização; o trinômio Cogniciologia-Experimentologia-Interassistenciologia.
Polinomiologia: o polinômio letras-palavras-expressões-frases; o polinômio ideia-conceito-significado-vivência-neoexpressão.
Antagonismologia: o antagonismo mentalidade artística psicossomática / mentalidade
paracientífica mentalssomática; o antagonismo Parafisiologia / Parapatologia; o antagonismo
conotação / denotação; o antagonismo (dupla) conscin literal / conscin analógica; o antagonismo monovisão / pensamento polifásico; o antagonismo romance literário / tratado técnico; o antagonismo autocriatividade / entropia consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a mais brilhante expressão metafórica atinente à pararrealidade ainda não conseguir representar completamente o conteúdo desta; o paradoxo do neotermo técnico facilitar a comunicação científica.
Politicologia: a política linguística da CCCI, elaborada pelo CINEO; o antiexemplo das
atuais políticas pseudoeducacionais adotadas pelo Ministério da Educação (MEC) (Ano-base:
2011).
Legislogia: a lei da infrangibilidade cósmica aplicada às neoverpons; as leis da Gramática; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à Comunicologia Interassistencial.
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Filiologia: a verponofilia; a bibliofilia; a cogniciofilia; a cienciofilia; a linguisticofilia;
a comunicofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose gerando reatividades aos neoconceitos
conscienciológicos.
Holotecologia: a aforismoteca; a metaforoteca; a linguisticoteca; a analogoteca; a didaticoteca; a argumentoteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Orismologia; a Metaforologia; a Neologisticologia; a Comunicologia; a Linguisticologia; a Estilisticologia; a Erudiciologia; a Lexicologia; a Enciclopediologia;
a Mentalsomatologia; a Intrafisicologia; a Verponologia; a Conformaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin minidissidente ideológica.
Masculinologia: o conscienciólogo; o docente de Conscienciologia; o aluno da Conscienciologia; o inventor; o paracientista; o lexicólogo; o lexicógrafo; o terminólogo; o terminógrafo; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo.
Femininologia: a consciencióloga; a docente de Conscienciologia; a aluna da Conscienciologia; a inventora; a paracientista; a lexicóloga; a lexicógrafa; a terminóloga; a terminógrafa;
a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens communicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: metáfora conscienciológica somática = a expressão “escafandro celular”;
metáfora conscienciológica energossomática = a expressão “primavera energética”; metáfora
conscienciológica psicossomática = o vocábulo “paraanaplasia”; metáfora conscienciológica
mentalsomática = a expressão “aperitivo intelectual”.
Culturologia: a Holocultura da Conscienciologia; a cultura da Comunicologia.
Associação. No tocante à Intrafisicologia, a comunicação humana depende da bagagem
cognitiva dos interlocutores. A dimensão desse cabedal de conhecimentos permitirá associações
ideativas capazes de transpor significados de diferentes áreas do saber qualificando o processo
comunicativo. Nesse sentido, as metáforas conscienciológicas funcionam ao modo de pontes cognitivas expansoras das possibilidades de intercompreensão consciencial. Tal aspecto é particularmente relevante no contexto parapedagógico (interação professor-aluno-consciexes).
Cognição. Por outro lado, as metáforas paracientíficas ajudam per se na expansão da autocognição, pois a necessidade de traduzir neorrealidades em neoconceitos igualmente exige a expansão e exploração dos léxicos cerebrais pessoais sobretudo a partir da criatividade e da associação entre ideias afins. Assim, tanto a criação quanto o uso cotidiano das metáforas possuem
valor intelectual prioritário para os intermissivistas dos corpos docente e discente da Conscienciologia.
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Cosmovisão. Considerando a Comunicologia, eis abaixo, listadas na ordem alfabética
dos neotermos e neoexpressões, 100 exemplos de metáforas conscienciológicas capazes de ampliar a visão de conjunto e ilustrar o tema em debate:
01. Acepipe: a entrada mentalsomática; o alimento cognitivo prioritário inicial.
02. Acrobacia mentalsomática: o malabarismo mental; o contorcionismo ideativo.
03. Alvo consciencial: o plano de voo extrafísico.
04. Amortização evolutiva: a liquidação de contas grupocármicas.
05. Amparador lanterna-de-cego: a demissão do amparador pelo assistido.
06. Ancoragem consciencial: o mentalsoma enquanto âncora da consciência.
07. Andaime consciencial: a muletaria consciencial.
08. Aperitivo intelectual: a iguaria mentalsomática.
09. A ponta pontiaguda da broca do tatuzão: o verponoduto; a fábrica de verpons.
10. Arco voltaico craniochacral: a fonte de luz entre os palmochacras.
11. Arrastão extrafísico: a rede de consciexes patológicas.
12. Assepsia energética: a desinfecção das energias gravitantes entrópicas.
13. Assinatura pensênica: a pegada consciencial.
14. Aterrissagem forçada: o pouso em terra firme da conscin lunática.
15. Autocastração: a mutilação consciencial; o eunuquismo.
16. Autoimunidade consciencial: a vacina consciencial; a refratariedade automática.
17. Autorrevezamento multiexistencial: o portador do próprio archote evolutivo; a gescon enquanto bumerangue cognitivo libertário interexistenciológico.
18. Bagulho energético: o lixo energético; a poluição holopensênica.
19. Balneário bioenergético: a estância balnear de energias terapêuticas.
20. Balonamento: o inchaço corporal.
21. Bombeiro consciencial: o apagador de incêndios interconscienciais.
22. Bonde extrafísico: o coletivo ressomático.
23. Bússola consciencial: o ponteiro consciencial calibrado.
24. Cacoete holobiográfico: o tique consciencial paragenético; o sestro parapatológico.
25. Catatonia extrafísica: a fixação consciencial patológica.
26. Centrifugação do egão: o afastamento pedaço a pedaço do centro egoico milenar
da própria consciência.
27. Cláusula pétrea proexológica: o artigo imutável da autoproéxis.
28. Coleira consciencial: as cangas do ego.
29. Coletivo mentalsomático: as palavras guarda-chuvas.
30. Colheita intermissiva: a apanha interassistencial adredemente preparada.
31. Consciência calidoscópica: a consciência cornucópica; a consciex arcoírica.
32. Consciência literal: a consciência formatada.
33. Consciência miriaédrica: a consciência com dez mil facetas positivas.
34. Consciência poliédrica: os milhares de prismas conscienciais; os 1.001 ângulos do
poliedro consciencial.
35. Conscienciês: o idioma consciencial; a retórica muda.
36. Conscin eletronótica: a portadora da psicose do elétron.
37. Conscin-solução: a conscin-remédio; a conscin-trafor.
38. Conscin-trafar: a pessoa-fardo; o adulto-criança.
39. Conscin-trator: a conscin rolo-compressor; a conscin-locomotiva.
40. Conscin tricerebral: a macrocerebralidade funcional.
41. Consréu estelar: a líder de consciências-satélites.
42. Decolagem projetiva: o levantar voo do projetor, homem ou mulher.
43. Desamarração: os desatarraxamentos grupocármicos; o corte do cordão de prata.
44. Desperto: a autoimunidade consciencial.
45. Dicionário cerebral: o léxico mental.
46. Dragona parapsíquica: o galão parapsíquico; o símbolo do corpo fechado.
47. Encapsulamento energético: o invólucro energético.
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48. Epicentro consciencial (epicon): o pau da barraca interassistencial; o pião multidimensional.
49. Eunuco consciencial: a consciência castrada nas autopotencialidades.
50. Fôrma holopensênica: o molde autopensênico multiexistencial; o adubo dos transplantes cognitivos nos autorrevezamentos multiexistenciais.
51. Gestação consciencial (gescon): a gravidez de ideias; o útero mentalsomático.
52. Guia cego: a consciex amaurótica.
53. Horário nobre: a happy hour mentalsomática.
54. Ilha de consciencialidade: o oásis na Deficienciolândia; o pião intrafísico da maxiproéxis; o arquipélago de cosmoeticidade.
55. Infiltrado cosmoético: o pseudespião do bem; o assistente anônimo.
56. Interprisão grupocármica: o grilhão interpessoal; o cadeado holocármico.
57. Iscagem interconsciencial: a conscin-esponja; a conscin-antena.
58. Lava-jato energético: o banho de loja energossomático; a assepsia holochacral.
59. Máquina consciencial: a interação máquina mentalsomática–máquina somática;
o corpo-fole; o escafandro celular.
60. Maximecanismo interassistencial: a maquinaria da interassistencialidade.
61. Mentalês: o idioma cerebral; a língua íntima.
62. Minipeça lúcida: a conscin-catraca lúcida; a conscin-molinete autoconsciente.
63. Moratória existencial (moréxis): o adendo proexológico; o aditamento no lifetime.
64. Oficina extrafísica (ofiex): o laboratório extrafísico; a parenfermaria.
65. Paraanaplasia: a cirurgia plástica reparadora extrafísica (psicossômica).
66. Paracomatose: o coma evolutivo.
67. Paramicrochip: o circuito integrado holossomático.
68. Pedágio parapsíquico: a taxa cobrada em termos holossomáticos; a indenização
holocármica.
69. Pentatlo duplista: o pódio evolutivo compartilhado a 2.
70. Ponteiro consciencial: a agulha ponderada intraconsciencial.
71. Ponto cego consciencial: a papila óptica da consciência.
72. Porão consciencial: o junk place da intraconsciencialidade.
73. Poupança existencial: os dividendos holossomáticos na autoproéxis.
74. Pré-mãe: a maternagem parapsíquica; a simbiose holossomática interdimensional.
75. Primavera energética (primener): a época das flores da manifestação consciencial;
o crème de la crème das energias.
76. Prole mentalsomática: a sóbole intelectual; o estema cognitivo; a descendência
heurística; a genealogia ideativa.
77. Próteses conscienciais: os veículos conscienciais; útero: laboratório protético.
78. Refém da autocognição: a autopenhorabilidade intelectual.
79. Resgate extrafísico: o S.O.S. extrafísico; o projetor salva-vidas.
80. Reurbanização extrafísica (reurbex): a civilização e reorganização do espaço geopolítico paraurbano; a defesa civil extrafísica; os assistentes sociais extrafísicos.
81. Ricochete intelectivo: o efeito dominó mentalsomático; o rebote neoverpônico;
o estilhaço ideativo.
82. Robotização existencial (robéxis): o autômato humano; a conscin-robô.
83. Rota de colisão: o choque frontal na convivência; a trombada emocional interpares.
84. Sementeira intrafísica: o plantio das sementes do esclarecimento.
85. Sinalizador evolutivo: a seta cosmoética.
86. Síndrome de abstinência da Baratrosfera: os sinais e sintomas de privação da Baratrosfera; a saudade da homeland extrafísica patológica; o desejo doentio da volta aos penates.
87. Síndrome de Swedenborg: a antilogicidade própria da marcha a ré existencial.
88. Síndrome do estrangeiro: o patinho feio grupocármico; a ovelha negra da família.
89. Sonambulismo existencial: o sono evolutivo.
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90. Tara parapsíquica: o peso extrafísico das consciexes na autoparapsicosfera; a suportabilidade assistencial específica.
91. Teto parapsíquico: as raias do autoparapsiquismo.
92. TGV evolutivo: o trem de grande velocidade da autevolução; a velocidade de cruzeiro nas automanifestações prioritárias; o maquinista da própria evolução.
93. Triatleta conscienciológico: a prova tríplice da evolução; o triatlo evolutivo; o ranking da interassistencialidade pessoal.
94. Usina consciencial: o gigaEV; a Central Intrafísica das Energias (CIE).
95. Vampiro energético: as ervas daninhas interconscienciais; a drenagem energética.
96. Via expressa do pensamento: a highway pensênica; o corredor de pensenes; a expansão a jato das verpons; a turbopensenidade.
97. Viveiro evolutivo: a colmeia do voluntariado; a estufa evolutiva; o arremedo intermissivo.
98. Voliciolina: a gasolina azul da vontade; o combustível consciencial.
99. Whole pack conscienciológico: o pacote completo dos megadesafios da Conscienciologia; o fato de não empurrar com a barriga os paradeveres intermissivos.
100. Zum mnemônico: o pinçamento de lembranças nos refolhos da holomemória.
Terapeuticologia: a lexicoterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a metáfora conscienciológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
02. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
03. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
04. Comunicação modular: Comunicologia; Neutro.
05. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
06. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
07. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
08. Exegese conscienciológica: Comunicologia; Neutro.
09. Expressão intercambiável: Comunicologia; Neutro.
10. Expressão pseudoterminológica: Neologismologia; Neutro.
11. Família neologística: Neologia; Neutro.
12. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
13. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
14. Metáfora técnica: Erudiciologia; Neutro.
15. Orismologia: Comunicologia; Neutro.

OXIMOROS, ESTRANGEIRISMOS, BIASSOCIAÇÕES ANALÓGICAS E AS TRANSPOSIÇÕES CONCEITUAIS INTERDISCIPLINARES SÃO MEGARRECURSOS LEXICAIS NA CRIAÇÃO
DAS METÁFORAS CONSCIENCIOLÓGICAS PARADIDÁTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância didática das metáforas conscienciológicas? Qual delas repercutiu mais intraconsciencialmente em você? Por qual
motivo?
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METÁFORA TÉCNICA
(ERUDICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A metáfora técnica é o emprego de palavra ou expressão em sentido diferente do próprio, mas analógico, capaz de explicitar o conceito de modo racional, técnico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra metáfora procede do idioma Latim, metaphora, “metáfora”, e esta do idioma Grego, metaphorá, “mudança; transposição”, e por extensão em retórica, “transposição do sentido próprio ao figurado”, de metaphéró, “transportar”. Apareceu no Século XIV.
O vocábulo técnica vem do idioma Francês, technique, derivado do idioma Latim, technicus,
e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou
à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Metáfora instrutiva. 2. Comparação erudita. 3. Comparação culta.
4. Confronto mentalsomático. 5. Analogia técnica. 6. Homologia técnica. 7. Homologia erudita.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo metáfora:
metaforear; metaforética; metaforético; metafórica; metafórico; metaforismo; metaforista; metaforística; metaforístico; metaforização; metaforizada; metaforizado; metaforizador; metaforizadora; metaforizante; metaforizar; metaforizável; Metaforologia; metáfrase; metafrasta; metafrástico; Parametaforologia.
Neologia. As duas expressões compostas metáfora técnica simples e metáfora técnica
complexa são neologismos técnicos da Erudiciologia.
Antonimologia: 1. Metáfora comum. 2. Analogia vulgar.
Estrangeirismologia: a apex mentis; o principium incredulitatis; o principium conscientiologicum; a aplicação urbi et orbi da heterocrítica; o link consciencial via mentalsoma; o breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; o primus inter pares mentalsomático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da acurácia mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os tecnopensenes;
a tecnopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a metáfora técnica; a simploriedade da forma das palavras; a complexidade
do conteúdo dos significados das palavras; as formas mais cultas da linguagem; os usos da maioria comunitária; as afirmações das realidades temporariamente insubstituíveis; os repúdios dos
puristas da linguagem; os contrastes ortográficos; os cacófatos despercebidos; a preservação de
certas formas; as formas de rara ocorrência; a locução clássica; as desambiguações; o prestígio
dado às flexões baseadas na origem; as tendências nas camadas menos cultas; as filigranas da linguagem; os sinônimos eruditos; os preciosismos; a norma-padrão da escrita; as reestruturações
dos significantes; as variáveis incultas; a força metafórica; a tendência moderna de resguardar
a forma original de nomes próprios estrangeiros; as regras dos afixos, sufixos, prefixos e prefixoides.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o irrompimento do paracérebro na intrafísicalidade; a paracerebralidade vivenciada dia a dia.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os
princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio
da evolução permanente; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio
do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado diariamente; o princípio da autocrítica cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial mentalsomática.
Tecnologia: 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 da reserva de leitura;
a técnica do aperitivo intelectual.
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 Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Ciclologia: o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano.
Binomiologia: o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição das autoprioridades; o binômio soberania pessoal privativa–soberania pessoal pública; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio qualidade da elaboração mental–
–qualidade das prioridades pessoais; o binômio megacons-megaprioridades; o binômio Verbetologia-Verbetografia.
Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;
a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação neoparadigma-Neociências; a interação imaginação-verpon; a interação organização mental–organização espacial;
a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação parapedagógica Programa de
Aceleração da Erudição (PAE: REAPRENDENTIA)–Curso Formação de Autores da Conscienciologia (UNIESCON); a interação Livraria Epígrafe–Biblioteca Pública–Holoteca do CEAEC.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo Bibliologia-Bibliografia; o crescendo (aliteração) aula-artigo-autorado; o crescendo planejamento-organização-consecução.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio (trio) autor-revisor-tradutor; o trinômio Bibliomática-Lexicomática-Enciclomática.
Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo
abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo linguístico nível culto
/ nível inculto; o antagonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomática; o antagonismo
ponderação / psicomotricidade; o antagonismo consciência / corpo.
Paradoxologia: o paradoxo da verpon impactante mais de ponta ser capaz de produzir
o estupro evolutivo evitável.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial, evolutivo, intelectual.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;
a cognofilia; a verponofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a cronoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Erudiciologia; a Culturologia; a Mentalsomatologia; a Conformaticologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Taquirritmologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens evolutiens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens cognopensenicus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: metáfora técnica simples = “venenosa quanto a áspide”; metáfora técnica
complexa = “doce quanto o regoliz”.
Culturologia: a Multiculturologia da Erudição.
Taxologia. Sob a ótica da Erudiciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos temas, 45 metáforas técnicas ou comparações no universo da linguagem culta, em geral, empregando o pronome relativo quanto, a maioria simplórias nas formas e complexas nos conteúdos:
01. Acerbidade. Amargo quanto o fel.
02. Afetividade. Carinhoso quanto o hipocorístico.
03. Agilização. Ligeiro quanto o flerte.
04. Antecipação. Previsora quanto à auguratriz.
05. Antropologia. Intermediário quanto o anspeçada.
06. Ausência. Inexistente quanto o pitecantropo.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Desconfiança. Ressabiado quanto o prófugo.
Digitalização. Dolorida quanto à paroníquia.
Enigma. Mateológico quanto à CL.
Enormidade. Formidando quanto o tsunami.
Espessura. Delgado quanto o macarronete.
Espetaculosidade. Estrondosa quanto à protofonia.
Estraneidade. Estrangeiro quanto o cônsul.
Exceção. Excepcional quanto o ciclope.
Excessivo. Exagerado quanto o chauvinismo.
Facciosidade. Parcial quanto o hímen.
Feiura. Repelente quanto à Górgona.
Frequência. Crebra quanto à respiração.
Gamação. Violenta quanto à paixão.
Ilicitude. Explorador quanto o caraxué.
Imperecibilidade. Imarcescível quanto à consciência.
Imperturbabilidade. Fleumático quanto o inglês.
Inabilidade. Inexperiente quanto o imperito.
Indistinção. Obscuro quanto o anfiguri.
Inicialização. Precursor quanto o prógono.
Intolerância. Fanático quanto o energúmeno.
Liderologia. Mandachuva quanto o gunga-muxique.
Malogro. Frustro quanto o impotente.
Metalinguagem. Pseudometalinguístico quanto à cabotinagem.
Movimento. Tumultuoso quanto o frevo.
Ninharia. Insignificante quanto o ômicron.
Obviedade. Explícito quanto o hélix.
Onirismo. Aluado quanto o nefelibata.
Pastoril. Bucólica quanto à égloga.
Pensenização. Noturnal quanto à elucubração.
Pernosticismo. Afetado quanto o purista.
Predisponibilidade. Sedento quanto o implúvio.
Prestimosidade. Prestativo quanto o factótum.
Raridade. Incomum quanto o hors-ligne.
Realidade. Gratuito quanto o ar.
Segurança. Inconfiável quanto o saco-roto.
Singularidade. Único quanto o hápax.
Sociopatia. Isolado quanto o misantropo.
Trabalho. Esgotante quanto o sisifismo.
Tropismo. Heliotrópico quanto à verrucária.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a metáfora técnica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
03. Conformática: Comunicologia; Neutro.
04. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
05. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
07. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Linguagem erudita: Erudiciologia; Neutro.
Natureza da Conscienciologia: Estilística; Homeostático.
Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
Orismologia: Comunicologia; Neutro.
Palavra: Comunicologia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A CRIAÇÃO DAS METÁFORAS TÉCNICAS ERUDITAS AMPLIAM E APROFUNDAM AS ABORDAGENS MENTAISSOMÁTICAS, AS COSMOVISÕES E AS AUTOVIVÊNCIAS MULTIDIMENSIONAIS DA CONSCIN LÚCIDA INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega comumente as metáforas e comparações técnicas? Em quais linhas de manifestação?
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METANÁLISE VERBETOGRÁFICA
(COSMANALITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A metanálise verbetográfica é o método pesquisístico aplicado à combinação dos resultados dos diferentes estudos publicados (artigos, verbetes e livros) sobre a teática do
verbetorado, ampliando a cosmovisão sobre a conteudística enciclopédica conscienciológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo meta provém do idioma Grego, metá, “no meio de, entre; atrás;
em seguida, depois; com; de acordo com; segundo; durante; interposição; intermediação”. O termo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analysis, e este do idioma
Grego, analysis, “dissolução; decomposição do todo nas partes componentes; método de resolução; em oposição à síntese”, do verbo analyo, “desligar; dissolver; soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Surgiu no Século XVIII. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo
ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV. A palavra verbete surgiu em 1881. O elemento de
composição grafia provém do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento;
descrição”.
Sinonimologia: 1. Paranálise verbetográfica. 2. Metarreflexão verbetográfica. 3. Análise da análise verbetográfica. 4. Metadissecção verbetográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas metanálise verbetográfica, metanálise verbetográfica inicial e metanálise verbetográfica avançada são neologismos técnicos da Cosmanaliticologia.
Antonimologia: 1. Metanálise sociológica. 2. Metanálise epidemiológica. 3. Análise
estatística convencional.
Estrangeirismologia: o Verbetarium; o Pesquisarium; a meta-analysis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Omnipesquisologia Verbetográfica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das sínteses analíticas; o holopensene pessoal da
amplitude pesquisística; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene dos pesquisadores da Verbetografia; o materpense da consciência enciclopedista.
Fatologia: a metanálise verbetográfica; a combinação de resultados de diferentes estudos; a estimativa metanalítica resumindo os estudos abordados; as reflexões sobre a produção dos
verbetes; a importância da visão de conjunto das publicações sobre a Verbetografia; o detalhamento das abordagens analíticas sobre o verbetorado conscienciológico; as autexperiências do
verbetógrafo transformadas em artigo científico; o livro pessoal constituído a partir do tema e da
estrutura do verbete; as técnicas estatísticas aplicadas na metanálise; a compilação dos estudos já
realizados sobre temáticas similares; os artigos de revistas científicas; os livros; os anais de congressos; os relatórios científicos; a Verbetomática enquanto ferramenta de pesquisa; a união dos
resultados de diferentes estudos; a cosmossíntese verbetográfica; a revisão sistemática das publicações sobre a Verbetologia; as temáticas recorrentes; o Programa Verbetografia contribuindo
com a formação de neoverbetógrafos; a retribuição dos verbetógrafos expressa na gescon sobre
o processo enciclopédico; os diferentes padrões de temperamento encontrados na Elencologia de
autores de verbetes; a metanálise dos 50 ou mais verbetes do mesmo redator, indicando as dileções e especialidades proéxicas; a Associação Internacional de Enciclopediologia Consciencioló-
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gica (ENCYCLOSSAPIENS); a Ciência Conscienciologia embasada em evidências e paraevidências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paraevidências
de pesquisa; a assimilação energética do metanalista ao pesquisar as gescons sobre a produção
verbetográfica; a necessidade de profissionalismo nas pesquisas multidimensionais; o amparo
extrafísico técnico de função dos parametanalistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das pesquisas conscienciológicas; o sinergismo dos neoverbetógrafos; o sinergismo dos autores da Conscienciologia; o sinergismo Estatística–meganálise verbetográfica; o sinergismo dos verbetes sobre a teática verbetográfica.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado a qualquer publicação científica;
o princípio de toda investigação iniciar com a pergunta de pesquisa; o princípio cosmoético de
ler a produção científica dos compassageiros evolutivos; o princípio de não plagear a pesquisa
alheia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), norteando as pesquisas dos investigadores comprometidos com a tares; os códigos de ética em pesquisa.
Teoriologia: as teorias analíticas conscienciológicas.
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 dicionários; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do confor verbetográfico; a técnica da revisão sistemática; a técnica do verbete mensal; a técnica da Revisiologia Verbetográfica.
Voluntariologia: os voluntários verbetógrafos; o voluntariado da Paratecnologia das
Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Metanalistas.
Efeitologia: o efeito das publicações tarísticas; o efeito das meganálises; o efeito da visão panorâmica sobre a produção verbetográfica; o efeito da lupa pesquisística na ampliação do
corpus de conhecimento da Conscienciologia; o efeito de escrever sobre a grafia de verbetes.
Ciclologia: o ciclo da pesquisa participativa.
Enumerologia: as análises; as sínteses; as correlações; as estatísticas; as inferências; as
hipóteses; as metanálises.
Binomiologia: o binômio revisão sistemática–combinação dos resultados; o binômio
pesquisador-autor; o binômio fato-parafato; o binômio periódico científico–revista de divulgação científica; o binômio cosmanálise-metanálise.
Interaciologia: a interação parte-todo.
Crescendologia: o crescendo das análises exaustivas e detalhistas.
Trinomiologia: o trinômio comparação-cotejo-contraste.
Polinomiologia: o polinômio pesquisar-analisar-sintetizar-publicar.
Antagonismologia: o antagonismo pesquisa no paradigma materialista / pesquisa no
paradigma consciencial; o antagonismo Arte / Ciência; o antagonismo descritores da Ciência
Eletronótica / descritores da Ciência Conscienciologia.
Politicologia: as políticas de publicação dos periódicos científicos; as políticas públicas
de fomento à pesquisa.
Legislogia: a lei do maior esforço na busca pela cosmovisão verbetográfica.
Filiologia: a verbetofilia; a enciclopediofilia; a pesquisofilia; a metodofilia; a neofilia;
a raciocinofilia; a tecnofilia.
Fobiologia: a superação da pesquisofobia; a ultrapassagem da raciocinofobia; o rompimento com as neofobias; o fim da disciplinofobia; o desmonte da intelectofobia; a autocura da
bibliofobia; a profilaxia da gnosiofobia.
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Holotecologia: a grafoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a prioroteca;
a argumentoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmanaliticologia; a Verbetografologia; a Analiticologia; a Enciclopediologia Conscienciológica; a Verbetologia; a Estatística; a Heuristicologia; a Verponologia; a Gesconologia; a Grafopensenologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pesquisadora profissional.
Masculinologia: o metanalista; o paranalista; o revisor verbetográfico; o verbetógrafo;
o autopesquisador; o autor de artigos científicos; o autorando; o articulista; o orientador de
pesquisa; o orientando; o verbetólogo.
Femininologia: a metanalista; a paranalista; a revisora verbetográfica; a verbetógrafa;
a autopesquisadora; a autora de artigos científicos; a autoranda; a articulista; a orientadora de
pesquisa; a orientanda; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: metanálise verbetográfica inicial = o método de pesquisa aplicado aos
50 primeiros verbetes escritos sobre a própria Verbetografia; metanálise verbetográfica avançada
= o método de pesquisa aplicado aos 500 verbetes redigidos sobre a própria Verbetografia.
Culturologia: a cultura da erudição; a cultura da matematização verbetográfica; a cultura enciclopédica.
Taxologia. Segundo a Teaticologia, eis em ordem alfabética, 3 modalidades de proles
verbetográficas (Data-base: novembro de 2013), com diversificadas temáticas relativas à teática
do enciclopedismo conscienciológico, seguidas dos 34 títulos das respectivas publicações, dos autores e, no caso dos verbetes, iniciais dos redatores.
A. Artigos:
01. Autopesquisologia Verbetográfica: Dulce Daou e Rosa Nader.
02. Crescendo Verbetógrafo-Maxiproexista: Assumindo a Identidade Interassistencial. Eliana Manfroi.
03. Enciclopedismo Conscienciológico: Adriana Lopes e Cristiane Ferraro.
04. Parapedagogia Verbetográfica: Dulce Daou e Rosa Nader.
B. Livros:
05. Autenticidade Consciencial: Tony Muskopf. Gescon inspirada na estrutura do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia.
06. Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia: Rosa Nader (organizadora). Livro técnico constituído a partir do verbete Verbete e das experiências do curso
Programa Verbetografia.
07. Síndrome do Ostracismo: Maximiliano Haymann. Inspirado no verbete homônimo
da Enciclopédia.
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C. Verbetes:
08. Acabativa Verbetográfica. A. L.
09. Autoconsciencioterapia Verbetográfica. A. A. L.
10. Autoinclusão Verbetográfica. R. N.
11. Ciclo Autoverbetográfico. P. F.
12. Continuísmo Verbetográfico. E. M. M.
13. Crescendo Escriba-Neoverbetógrafo. P. F.
14. Crescendo Verbetógrafo-Maxiproexista. E. M. M.
15. Cultura Tertuliana. A. L.
16. Década Tertuliana. A. L.
17. Defesa do Verbete. P. C. A.
18. Efeito do Verbetorado. A. L.
19. Enciclopediologia. W. V.
20. Enciclopediometria. W. V.
21. Escolha do Título Verbetográfico. D. D.
22. Gratidão Verbetográfica. M. D. S.
23. Meganálise Verbetográfica. J. P.
24. Parapedagogia Verbetográfica. R. N.
25. Personalização da Enciclopédia. W. V.
26. Remissão Enciclopédica. N. C.
27. Técnica da Qualificação dos Verbetes. W. V.
28. Técnica Tertuliária. W. V.
29. Verbetarium. D. D.
30. Verbete. W. V.
31. Verbete-Chave. W. V.
32. Verbetografia Conscienciológica. R. N.
33. Verbetógrafo Conscienciológico. L. L.
34. Verbetorado Conscienciológico. W. V.
Teaticologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 temáticas desenvolvidas na produção verbetográfica sobre a própria práxis enciclopédica conscienciológica, indicativas das experiências, reflexões e análises dos autopesquisadores-autores da megagescon grupal:
01. Análise cosmovisiológica do verbete.
02. Argumentação verbetográfica.
03. Autocognição enciclopédica.
04. Autoinclusão maxiproexológica.
05. Autorganização pró-verbetográfica.
06. Coautoria da Enciclopédia da Conscienciologia.
07. Evolução autoral interexistencial.
08. Finalização do verbete.
09. Maceteamento enciclopédico.
10. Materialização gráfica da maxiproéxis.
11. Medida da qualidade verbetográfica.
12. Megaverbete.
13. Metodologia de qualificação verbetográfica.
14. Opção de entrada enciclopédica.
15. Paradidática verbetográfica.
16. Persistência verbetográfica.
17. Resultado do verbetorado.
18. Sentimento gratulatório.
19. Subsunção enciclopédica.
20. Terapia autoconscienciográfica.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a metanálise verbetográfica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Exaustão conceitual: Megafocologia; Neutro.
07. Ferramenta de análise: Autopesquisologia; Neutro.
08. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
09. Megaenfoque: Megaenfocologia; Neutro.
10. Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
12. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
13. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
14. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A METANÁLISE VERBETOGRÁFICA AMPLIA A COSMOVISÃO SOBRE A PRODUÇÃO GESCONOLÓGICA DOS AUTORES DA CCCI, DOS TEMAS PRIORIZADOS E DAS RECICLAGENS FEITAS DURANTE A ESCRITA DO VERBETE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utilizou a técnica da metanálise nas próprias
pesquisas, ampliando a visão de conjunto sobre o tema? Quais os resultados cognitivos auferidos?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; & Nader, Rosa; Autopesquisologia Verbetográfica; Artigo; II Congresso Internacional de
Autopesquisologia; 15-17.11.13; Foz do Iguaçu, PR; Conscientia; Revista; V. 17; N. 2; Seção: Artigo Original; 2 E-mails; 18 enus.; 1 ref.; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2013; páginas 189 a 203.
2. Idem; Parapedagogia Verbetográfica; Artigo; Anais da V Jornada de Educação Conscienciológica; 0709.10.11; Foz do Iguaçu, PR; Revista de Parapedagogia; Ano 1; N. 1; 2 E-mails; 12 enus.; 2 microbiografias; 1 ref.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro,
2011; páginas 58 a 64.
3. Ferraro, Cristiane; & Lopes, Adriana; Enciclopedismo Conscienciológico; Artigo; I e II Congresso Internacional dos Intermissivistas; 22-24.06.11 e 12-14.06.13; Foz do Iguuaçu, PR; Conscientia; Revista; Trimestral; V. 16;
N. 3; Seção: Artigo Original; 1 cronologia; 2 E-mails; 6 enus.; 4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012; páginas 267 a 273.
4. Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira;
revisoras Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 11 a 152.
5. Manfroi, Eliana; Crescendo Verbetógrafo-Maxiproexista: Assumindo a Identidade Interassistencial;
Artigo; II Congresso Internacional de Autopesquisologia; 15-17.11.13; Foz do Iguaçu, PR; Conscientia; Revista; V. 17;
N. 2; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 14 enus.; 3 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012; páginas 180 a 188.
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6. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico
especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2012; páginas 23 a 262.

E. M. M.
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META OPTATA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A meta optata, locução latina empregada para indicar o fim atingido pelo
criminoso, significando o resultado desejado ou o fim colimado com a consumação do ato, está
empregada aqui na neoacepção positiva, cosmoética e evolutiva, quando as consciências imaturas
ou os ex-criminosos, intermissivistas da atualidade, homens e mulheres, demandam agora alcançar os novos objetivos interassistenciais de alto nível, procedendo-se com isso, ao mesmo tempo,
os resgates conformáticos, ou seja, tanto da forma da expressão quanto do conteúdo das ações
correspondentes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A expressão do idioma Latim, meta optata é composta por meta, “figura cônica; pirâmide; marco; baliza; meta (na carreira); ponto; extremidade; termo; fim”, e optata, de
optatus, particípio passado de optare, “optar; escolher; eleger”.
Sinonimologia: 1. Meta atingida. 2. Objetivo alcançado. 3. Fim colimado. 4. Alvo desejado. 5. Resultado visado.
Neologia. As duas expressões compostas meta optata antecipada e meta optata madura
são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Dispersão consciencial. 2. Percurso criminoso.
Estrangeirismologia: a meta optata cosmoética evolutiva; o Evolutionarium; o upgrade
evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autopriorizações evolutivas.
Unidade. A meta optata na condição de unidade de medida da proéxis pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Recexologia Evolutiva; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a meta optata; as prioridades evolutivas; as perspectivas evolutivas pessoais;
a fase preparatória da existência; a fase executiva da existência; a inteligência evolutiva (IE);
a imperturbabilidade da intenção básica; a meta evolutiva como megafoco pessoal; as prioridades
fundamentais para a conscin; o norte da proéxis pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–intenção cosmoética.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio dos autesforços.
Tecnologia: a agilização da rentabilidade evolutiva aplicada por meta ideal e lógica de
perquirição técnica; a técnica de errar menos e acertar mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito da interassistencialidade prioritária.
Ciclologia: o ciclo agente do delito–agente da recomposição grupocármica; o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: de ponta a ponta; de fio a pavio; o alfa e o ômega; em última instância;
a reta de chegada; a meta optata; o eterno retorno.
Binomiologia: o binômio Prospectiva-Profilaxia.
Interaciologia: a interação autesforço da conscin–assistência do amparador extrafísico
de função.
Crescendologia: o crescendo evolutivo transgressor da Lei–intermissivista cosmoético;
o crescendo do autodiscernimento de vida em vida intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-Prospectiva.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo consumação / tentativa.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a determinofilia; a decidofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a metodoteca; a analiticoteca; a assistencioteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Holomaturologia; a Intermissiologia; a Invexologia; a Proexologia; a Intrafisicologia; a Holocronologia; a Prospectivologia; a Autoconscienciometrologia; a Decidologia; a Determinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: meta optata antecipada = a demanda da conscin inversora existencial,
rapaz ou moça; meta optata madura = a demanda da conscin, a partir da meia-idade física, reciclante existencial, homem ou mulher.
Culturologia: a Multiculturologia da Evoluciologia.
Incompléxis. Segundo a Paradireitologia, por iter criminis entende-se o percurso completo do crime, ou a combinação dos vários atos sucessivos, praticados pelo criminoso, para atingir o fim desejado. Quando o criminoso, por fatos alheios à vontade pessoal, não percorre todo
iter criminis e não atinge a meta optata, configura-se não o crime concluído mas a tentativa.
A experiência com boa intenção e autodiscernimento, mas frustrada do incompléxis, na consecução da autoproéxis, se insere neste contexto.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, 9 categorias de ações
libertárias, passíveis de serem incluídas no universo da meta optata da conscin lúcida, homem ou
mulher, dispostas na ordem funcional e de acordo com a Cronêmica, em 3 blocos progressivos lógicos:
A. Meta optata a curto prazo:
1. Invéxis: ou a inversão existencial pessoal já na fase preparatória; a viragem proexológica aos 26 anos de idade física.
2. Duplista: de dupla evolutiva.
3. Tenepes: ou a tarefa energética, pessoal, assistencial, diária.
B.
1.
2.
3.

Meta optata a médio prazo:
Pé-de-meia: pessoal; a Economia libertária e independente; a carreira profissional.
Epicon: ou o epicentrismo consciencial.
Minipeça interassistencial: do maximecanismo multidimensional; a policarmalidade

pessoal.
C. Meta optata a longo prazo:
1. Ofiex: ou a oficina extrafísica pessoal; a viragem ofiexológica aos 46 anos de idade
física.
2. Compléxis: ou o completismo existencial, proexológico, da tares; a megagescon.
3. Desperticidade: ou a condição pessoal do ser desperto.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a meta optata, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
02. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
03. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
05. Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Proexograma: Proexologia; Homeostático.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.
Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

A TÉCNICA DA META OPTATA FACULTA A CONSECUÇÃO
PRAGMÁTICA, DEFINITIVA, DAS RECOMPOSIÇÕES INTERCONSCIENCIAIS ANTE AS ESTRUTURAS DAS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS DO PASSADO DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, encara atualmente a técnica da meta optata? Em
qual prazo: o curto, o médio ou o longo?
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MICRASSEDIADOR INVISÍVEL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O micrassediador invisível é o microrganismo patogênico, não visto a olho
nu, invadindo, infectando ou infestando o corpo humano da pessoa incauta ou ignorante quanto
à vida microscópica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo micro vem do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”. Foi adotado no Sistema Internacional de Pesos e Medidas em
1960, equivalendo a 1 multiplicador 10-6. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio,
e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra invisível procede
do idioma Latim, invisibilis, “invisível”, composta por in, “negação; privação”, e visibilis, “visível”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Microdesafeto invisível. 2. Microinvasor invisível. 3. Inimigo
oculto.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo micróbio:
microbial; microbiana; microbiano; microbicida; microbióloga; Microbiologia; microbiológica;
microbiológico; microbiologista; microbiólogo.
Neologia. As 3 expressões compostas micrassediador invisível, micrassediador invisível
eventual e micrassediador invisível sistemático são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Assediador visível. 2. Assediador intrafísico. 3. Assediador extrafísico.
Estrangeirismologia: o Evolutionarium; o unseen; o underground.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao tato.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da patopensenidade; os patopensenes; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o micrassediador invisível; os organismos diminutos; a extrema pequenez; as
realidades absconsas; as realidades imanifestas; o latente; as companhias clandestinas; o risco invisível; as ameaças invisíveis; o invisível a olho nu; o subtraído à vista; o não detectado pelo sentido da visão; os bastidores da vida microscópica; o escondido; os protozoários; os agentes patogênicos; os microrganismos infecciosos; a contaminação biológica; as contaminações cruzadas ou
secundárias; o ambiente contaminado; as visitas inconvenientes; a Anti-higiene; a Antiecologia;
a insalubridade; o descaso pelo asseio corporal e ambiental; a alienação quanto à Biologia; o megavício da imundície; a porquice; o carrapatal; a entulheira; a poluição; a cacaria; os refugos; os
entulhos; as esterqueiras; os mofos; a bolorência; os detritos; as ferrugens; a imundície; o lixismo;
os lixões; as pestilências; a patogenicidade; a casa sem lixeira; os bagulhos energéticos; a microscopia; a pasteurização; a esterilização; os esterilizantes; a desinfecção; os desinfetantes; as substâncias pesticidas; os fungicidas; a assepsia; os bactericidas; a Higiene Pessoal; a Higiene Ambiental; a Higiologia; a Higioterapia; a Ortobiose; o antibiograma; os 100 trilhões de bactérias vivendo no ecossistema de cada pessoa; a segurança antivírus; os níveis de biossegurança.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o arco voltaico craniochacral; a assimilação simpática (assim);
a desassimilação simpática (desassim); a fôrma holopensênica suja.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio consciencial em evolução; o menosprezo aos princípios higiênicos.
Tecnologia: as técnicas de assepsia; a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Higienistas.
Efeitologia: os efeitos trágicos das pestes em geral.
Ciclologia: o ciclo de incubação das doenças; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o protozoário; o micróbio; o vírus; a bactéria; o esporo; o germe patogênico; o fungo patogênico.
Binomiologia: o binômio Higiene Somática–Higiene Consciencial.
Interaciologia: a interação patológica desídia-patogenia.
Crescendologia: o crescendo evolutivo vírus-Serenão.
Trinomiologia: o trinômio saneamento público–saneamento privativo–saneamento intraconsciencial.
Antagonismologia: o antagonismo Nanotecnologia / Microbiologia.
Politicologia: as políticas governamentais de saneamento básico.
Legislogia: a lei da autopreservação pessoal.
Filiologia: a higienofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a microbiologicoteca; a higienoteca; a patopensenoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Somatologia; a Paraprofilaxiologia; a Protozoologia; a Microbiologia; a Virologia; a Micologia; a Bacteriologia; a Dermatologia; a Rotinologia;
a Higienologia; a Imunologia.
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 pessoas imunodeficientes; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Sujismundo; o Garibaldo;
o bagulhista; o descuidado; o personagem Cascão; o personagem Brucutu; o troglodita; o cavernícula.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Sujismunda;
a bagulhista; a descuidada.
Hominologia: o Homo sapiens microbsediator; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens immundus; o Homo sapiens incivilis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sapiens deseducator; o Homo sapiens relaxatus;
o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: micrassediador invisível eventual = o atuante fora do corpo humano da
pessoa, de modo centrípeto; micrassediador invisível sistemático = o atuante no corpo humano da
pessoa, de modo centrífugo.
Culturologia: a cultura da Microbiologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de maus hábitos das conscins incautas patrocinadoras, inadvertidamente, das
ações dos micrassediadores invisíveis:
1. Hortaliças. Quem não higieniza adequadamente os legumes e verduras antes de servi-los às refeições.
2. Hospital. Quem toca e se encosta despreocupadamente, por toda parte, quando visita
algum doente no hospital.
3. Maçanetas. Quem não repara as pessoas gripadas no local público e toca com as
mãos as maçanetas das portas, interruptores e botões de elevador sem maiores preocupações.
4. Mãos. Quem não tem o hábito de lavar as mãos ao deixar determinados ambientes
contaminadores ou depois de dar a descarga no vaso sanitário.
5. Pombos. Quem permite aos pombos sujarem, à vontade, a própria casa ou apartamento.
6. Torneira. Quem indo ao banheiro público, e depois de lavar as mãos, fecha a torneira
da pia diretamente com os dedos sem a proteção de lenço de papel.
7. Vaso. Quem não abaixa a tampa do vaso sanitário antes de apertar a descarga, ignorando os coliformes fecais invasores do ambiente do banheiro.
Cálculos. Calcula-se existirem: 1.500 bactérias por cm² na mochila escolar; 20 mil bactérias por cm² na tábua de corte da cozinha; 85 mil bactérias por cm² na pia da cozinha; 1 bilhão
de ácaros em cada travesseiro usado; e 100 trilhões de bactérias no conjunto da pessoa humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o micrassediador invisível, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
08. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
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09. Soma: Somatologia; Neutro.
10. Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.

OS MICRASSEDIADORES INVISÍVEIS AMPLIARAM
AS ÁREAS DE ATUAÇÃO E OS PERIGOS IMPRESSENTIDOS SOBRE A HUMANIDADE, NA VIDA MODERNA, APESAR DOS MIL RECURSOS HIGIÊNICOS DA ATUALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento aos perigos microscópicos contra
o corpo humano? Você se infecta com facilidade na vida dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. Figueiredo, Roberto Martins; & Belluomini, Roberta; Dr. Bactéria: Um Guia para Passar sua Vida
a Limpo; rev. Rosane Albert; 184 p.; 13 caps.; 28 enus.; 61 ilus.; 51 perguntas; 34 respostas; 15 tabs.; glos. 53 termos;
20,5 x 13,5 cm; br.; Editora Globo; São Paulo, SP; 2007; páginas 12 a 173.
2. Jokura, Tiago; Sica, Rafael; & Borges, Bernardo; Pocilga, Doce Pocilga: Os Cantos Mais Nojentos de
Uma Casa!; Reportagem; Mundo Estranho; Revista; Semanário; Ed. 83; Seção: Reportagens; 1 enu.; 5 estatísticas; 5 fotos; 4 ilus.; São Paulo, SP; Janeiro, 2009; páginas 30 a 33.
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MICROBIOMA HUMANO
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O microbioma humano é a totalidade de comunidades microbianas (microbiotas), e o respectivo conjunto de genes, encontrados na superfície e no interior do soma da
conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo micro vem do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”. Foi adotado no Sistema Internacional de Pesos e Medidas em
1960, equivalendo a 1 multiplicador 10 -6. O elemento de composição bio deriva também do idioma Grego, bios, “vida; vida humana; Humanidade; existência”. O sufixo oma provém igualmente
do idioma Grego, “inchação; tumor”. Surgiu com Hipócrates (460–377 a.e.c.), Galeno (129–216)
e outros, aparecendo no idioma Português, no Século XVI. A partir do Século XX, o mesmo elemento se divulgou em Biologia, para designar “nome de conjuntos, sistemas”. O termo humano
procede do idioma Latim, humanus, “próprio do homem; bondoso; erudito; instruído nas
humanidades”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Microbiota endógena humana. 2. Coletividade microbiana total do
soma humano. 3. Microbiota residente humana. 4. Microbiota normal do corpo humano. 5. Microbiota autóctone humana; microbiota indígena humana; microbiota nativa humana. 6. Genoma
coletivo dos simbiontes do ser humano; metagenoma do hospedeiro humano.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados da palavra bioma: biomassa; microbioma; parabioma.
Antonimologia: 1. Microbiota circunscrita a sítio anatômico. 2. Microbioma do animal
pré-humano. 3. Microbioma do vegetal. 4. Microbioma ambiental. 5. Bioma. 6. Biota. 7. Ecossistema humano.
Estrangeirismologia: a good bacteria; a bad bacteria; os micróbios vivendo in and on
the people; o pool de genes microbianos integrados à Fisiologia Humana; os mais de 1000
clusters bacterianos colonizando o soma humano; a proposição do DNA barcoding (Ano-base:
2003), para método universal de identificação de organismos.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à preservação da homeostase somática.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Microrganismos: minicompassageiros evolutivos.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Bactérias. Devemos a vida às bactérias, até hoje, nesta dimensão gastrossômica,
pois, sem elas, os nossos somas não sobreviveriam”.
2. “Microrganismos. Biologicamente, somos o resultado da evolução das bactérias.
Carregamos futuras Humanidades no tracto gastrintestinal”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase holossomática; o holopensene da
saúde física; o holopensene da convivialidade harmônica com os microrganismos; os ortopensenes; a ortopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a predisposição holopensênica da consciência às doenças; o padrão pensênico pessoal influindo no equilíbrio microbioma–soma humano.
Fatologia: o microbioma humano; os microrganismos habitantes do ecossistema humano; as sociedades microbianas estabelecidas no soma humano; o “time” particular de micróbios
da conscin; a coleção de genes da microbiota total do corpo humano; o Projeto Microbioma Hu-
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mano (PMH), reperspectivando a ótica sobre “ser saudável” e “ser humano”; o fato de o homem
carregar em torno de 27 mil genes próprios, herdados, e o adicional de 2 a 5 milhões de genes microbianos, a maioria não caracterizada; a noção emergente do ser holobionte, cujo metabolismo
integra propriedades bioquímicas humanas e microbianas; a proporção estimada de 10 micróbios
para cada célula do homem adulto; a estimativa de o microbioma humano conter acima de 100
trilhões de microrganismos, em grande parte não identificados; os 10 trilhões de bactérias liberadas diariamente nas fezes do ser humano; as bactérias intestinais equivalendo a 30-50 % do peso
da matéria fecal; a enorme variação das microbiotas, de pessoa para pessoa, mesmo entre aquelas
vivendo na mesma casa; a diversidade observada na composição dos microbiomas androssomáticos e ginossomáticos; as diferentes populações microbianas encontradas em gêmeos idênticos;
a especificidade das microbiotas para cada região do corpo; as distintas comunidades microbianas
presentes na gengiva, na língua e na placa dental do mesmo indivíduo; a curiosa diferença existente entre as microbiotas da mão direita e esquerda da mesma pessoa; a inexistência de 2 indivíduos com microbiotas idênticas, qualificando-as ao modo de assinaturas pessoais; a perspectiva
de, no futuro, ser possível identificar pessoas pela impressão microbiana deixada pela mão em
mouses, teclados e telas sensíveis ao toque (touch screens); as mudanças nas microbiotas somáticas ao longo da vida; a aquisição do microbioma, pelo bebê, a partir dos contatos com a mãe, com
as pessoas próximas, com o ambiente e pela dieta; os recentes achados pesquisísticos (Ano-base:
2014) indicativos de a colonização microbiana do soma iniciar ainda na fase de gestação, pela
transferência de bactérias presentes na placenta da mãe; o fato de a criança, ao engatinhar, já estar
rodeada de mais de 100 trilhões de microrganismos; o papel fundamental das microbiotas nos
2 primeiros anos de vida da conscin, de “ensinar” o sistema imunológico a tolerá-las; a máxima
diversidade e estabilidade do microbioma humano na adolescência; o decréscimo da qualidade
das microbiotas à medida do envelhecimento somático; a influência do microbioma humano sobre a Fisiologia e a suscetibilidade às doenças; a desestabilização das relações simbiônticas no organismo pelo uso abusivo e / ou cumulativo de substâncias químicas sintéticas; o adoecimento resultante da superpopulação de germes da microbiota nativa; a doença infecciosa causada pelo microrganismo endógeno fora do nicho ecológico; a comunicação bioquímica entre as células humanas e as células microbianas; a importância crescente dos produtos prebióticos, probióticos e simbióticos; o alerta quanto à propaganda enganosa de suplementos dietéticos “milagrosos”; a meta,
ainda inatingível (Ano-base: 2015), do probiótico específico, produzido à semelhança da microbiota intestinal da pessoa; o fato de o conhecimento sobre o microbioma humano ser recente (Anobase: 2012) e estar em transição; a quantidade de lacunas, divergências, aproximações e extrapolações nas estimativas numéricas sobre as microbiotas humanas, divulgadas pelas mídias científicas e populares; a previsão de mudanças rápidas no âmbito da Genética, da Microbiologia e da
Medicina a partir das neoinformações a serem geradas pelos estudos do microbioma humano.
Parafatologia: o campo de pesquisa inexplorado sobre a influência do microbioma humano no padrão ectoplásmico e energético das conscins; a hipótese do ectoplasma humano poder
veicular microrganismos; a carência de pesquisas sobre o papel do ectoplasma na transmissão de
moléstias infecciosas; o desaconselhamento de a pessoa portadora de doença infecciosa participar
de campo interassistencial bioenergético; as descompensações energéticas redutoras das defesas
imunológicas; o desequilíbrio psicossomático gerando regiões orgânicas propensas à proliferação
de germes patogênicos; o emprego lúcido das técnicas de assim e desassim por ocasião dos contatos interpessoais; a atenção à sinalética energética e parapsíquica pessoal; o encapsulamento parassanitário preventivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das interações mutualísticas homem-bactérias; o sinergismo patológico assimilação energética antipática–contágio microbiano; o sinergismo nosológico das associações microbianas nas infecções mistas; o sinergismo dos elementos prebióticos
e probióticos nos suplementos alimentares funcionais; a atividade terapêutica dos antimicrobi-
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anos de ação sinérgica; o sinergismo entre corpo são e mente sadia; o sinergismo higidez pensênica–higidez somática.
Principiologia: os princípios da Microbiologia; o princípio da coevolução interligando
todos os seres; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da ação e reação; o princípio da complementaridade das relações harmônicas; os princípios higiênicos de cuidado do soma; o princípio da primazia biológica (Somatologia).
Codigologia: o código genético; o código de barras de DNA; o código pessoal de Cosmoética (CPC) refletido no equilíbrio do microbioma da conscin.
Teoriologia: as teorias sobre a função do microbioma humano; a teoria hologenômica
da evolução.
Tecnologia: as técnicas de mapeamento do microbioma humano; as técnicas biomoleculares não dependentes de cultivo microbiológico; as técnicas automatizadas de sequenciamento
do DNA; a limitação da atual tecnologia de análise computacional para analisar e interpretar
a quantidade de informações geradas pelas técnicas da Metagenômica.
Laboratoriologia: o laboratório de Microbiologia; o laboratório conscienciológico da
Somatologia; o laboratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Microbiologia; o Colégio Invisível da Medicina;
o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Higienistas; o Colégio Invisível
da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito de auxílio terapêutico, porém não curativo, dos compostos simbióticos no tratamento das desordens gastrintesinais; o efeito colateral nocivo do sucesso da quimioterapia antiinfecciosa, levando à desconsideração do papel benéfico das bactérias; o efeito danoso do uso abusivo dos antimicrobianos sobre o equilíbrio das microbiotas somáticas; o efeito da
hegemonia do poder farmacêutico em detrimento da saúde; os efeitos do bem-estar holossomático na otimização da autevolução.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à mudança dos hábitos insalubres; as
neossinapses das recins intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo de vida do micróbio; o ciclo intrafísico da consciência; o ciclo etário
da vida humana; o ciclo da serialidade do princípio consciencial; o ciclo das influências recíprocas interespécies; os ciclos da interdependência cármica; o ciclo natural metodológico das pesquisas científicas.
Enumerologia: a microbiota da cavidade oral; a microbiota da pele; a microbiota das
vias aéreas superiores; a microbiota dos olhos; a microbiota dos ouvidos; a microbiota do sistema
geniturinário; a microbiota do trato gastrintestinal.
Binomiologia: o binômio microrganismo-homem; o binômio microuniverso humano–
–microuniverso consciencial; o binômio genoma humano–metagenoma humano; o binômio individualidade-coletividade; o binômio Higiene Somática–Higiene Consciencial; o binômio saúde–
–bem-estar; o binômio saúde física–vida intelectual vigorosa.
Interaciologia: as interações interespécies dos micróbios; a interação competição-cooperação; a interação Genética Microbiana–Genética Humana; as interações interpessoais cotidianas propiciando a reintrodução contínua de germes no microbioma humano; as interações
afetivas conscins-pets; a interação homem-ambiente; a interação resistência do hospedeiro–virulência do parasita; a interação Higiologia-Epidemiologia.
Crescendologia: o crescendo microrganismo-microbiota-microbioma; o crescendo genoma-hologenoma; o crescendo bionte-simbionte-holobionte; o crescendo ecossistema microbiano–ecossistema humano; o crescendo nano-micro-macro; o crescendo cooperação intraespécie–
–cooperação interespécies; o crescendo nosológico infecção subclínica–doença ativa.
Trinomiologia: o trinômio microbioma humano–saúde–doença; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio dieta-desintoxicação-profilaxia; o trinômio pesquisa-saúde-segurança; o trinômio Genética-Mesologia-Pensenologia.
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Polinomiologia: o polinômio contatos interconscienciais–comportamentos sociais–hábitos alimentares–faixa etária–histórico de vida; o polinômio nosológico infectividade–patogenicidade–virulência–poder invasivo dos microrganismos; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo microrganismo / macrorganismo; o antagonismo infecção endógena / infecção exógena; o antagonismo efeito imediato / efeito a longo prazo; o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo bem-estar
/ malestar; o antagonismo prevenção / remediação.
Paradoxologia: o paradoxo de os microrganismos residentes no soma humano evitarem
doenças infecciosas; o paradoxo da simplicidade megafuncional.
Politicologia: as políticas públicas de saúde; as políticas públicas de saúde bucal; as políticas da reeducação consciencial.
Legislogia: a lei da sobrevivência no estágio microbial; a lei da autopreservação humana; as leis da Biologia Humana inadmitindo excessos; as leis da Biossegurança; as leis da Bioética; a lei de causa e efeito aplicada à saúde holossomática; as leis da Interassistenciologia.
Filiologia: a pesquisofilia; a cienciofilia; a ecofilia; a higienofilia; a misofilia; a conviviofilia; a recinofilia.
Fobiologia: a bacteriofobia; a bacilofobia; a germofobia; a microbiofobia; a misofobia;
a epidemiofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome metabólica; as síndromes infecciosas.
Maniologia: a mania de limpeza.
Mitologia: o mito de todos os microrganismos serem maléficos; os mitos relativos à etiologia das doenças infecciosas.
Holotecologia: a biblioteca de sequências de DNA; a microbioteca; a bacterioteca;
a bioteca; a somatoteca; a medicinoteca; a farmacoteca; a higienoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Homeostaticologia; a Microbiologia; a Biologia
Molecular; a Bioinformática; a Genética; a Imunologia; a Bioquímica; a Fisiologia; a Paraprofilaxiologia; a Interdependenciologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o microrganismo; o ser simbionte; o hospedeiro humano; a equipin de cientistas; a equipex técnica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o microbiólogo; o geneticista; o biólogo; o bioquímico; o bioinformata;
o médico; o autopesquisador; o reeducador; o conviviólogo; o pré-serenão vulgar; o amparador
intrafísico; o amparador extrafísico de função; o evoluciólogo.
Femininologia: a microbióloga; a geneticista; a bióloga; a bioquímica; a bioinformata;
a médica; a autopesquisadora; a reeducadora; a convivióloga; a pré-serenona vulgar; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de função; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interdependens.
V. Argumentologia
Exemplologia: microbioma humano homeostático = o constituído pelas microbiotas residentes, em interação mutualística com a conscin hospedeira; microbioma humano nosológico
= o em desequilíbrio com o hospedeiro humano, fato evidenciado pela superpopulação de alguma
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espécie, pela presença de micróbios fora do sítio anatômico habitual ou pela invasão do soma por
patógenos transientes.
Culturologia: a cultura da Microbiologia; a cultura da Saúde Consciencial; a realidade
considerada de modo interdisciplinar e multicultural; a cultura da partilha do saber; a cultura do
Cienciês.
Taxologia. Segundo a Fisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 funções do
microbioma humano indispensáveis à saúde da conscin:
A. Antagonismo microbiano. A microbiota somática normal fornece ao hospedeiro humano a primeira linha de defesa contra a colonização da pele e mucosas por germes potencialmente
patogênicos. Tal mecanismo fundamenta-se na exclusão competitiva atuante em 3 níveis bioquímicos, conforme citado em ordem alfabética:
1. Metabólitos: pela excreção de substâncias antimicrobianas e produtos metabólicos tóxicos aos germes invasores.
2. Nutrientes: pelo esgotamento dos nutrientes disponíveis no nicho ecológico.
3. Receptores: pela ocupação dos sítios de adesão, ou locais de ligação dos patógenos
nas células do hospedeiro humano.
B. Biodisponibilidade. A presença de microrganismos no trato gastrintestinal humano
melhora a capacidade orgânica de digerir, absorver e produzir compostos nutritivos. Durante a passagem pelo tubo digestivo, os nutrientes estabelecem contato com populações variáveis de micróbios, os quais contribuem com ampla variedade de reações metabólicas essenciais. Eis, por exemplo,
em ordem alfabética, 3 eventos bioquímicos dependentes da ação microbiana:
1. Metabolismo de esteroides: o catabolismo do colesterol produzido no fígado e liberado
no intestino, nas formas de ácidos e sais biliares, cujo principal papel é a digestão de gorduras (ação
detergente). Grande parte dos ácidos e sais biliares é reabsorvida no intestino e retorna ao fígado,
mas parte, é excretada com as fezes, depois de ser parcialmente degradada pela microbiota local.
2. Produção de ácidos orgânicos: a fermentação de carboidratos originando ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), entre eles, o acetato, o propionato e o butirato. Embora todos os
AGCC tenham importância, o butirato é o principal responsável pela manutenção da homeostase
das células do cólon (colonócitos), visto ser o maior produtor de energia derivada dos alimentos,
além de participar de outras reações relacionadas às atividades antiinflamatória, antioxidante e anticarcinogênica.
3. Síntese de vitaminas: a produção de vitaminas do grupo K e do complexo B, essenciais
à saúde, porém não sintetizadas pelo homem.
C. Estimulação da imunidade. Os micróbios residentes no organismo humano representam fonte constante de antígenos, aumentando a prontidão do sistema imunológico para responder à invasão de germes estranhos. Eis, na ordem alfabética, 3 exemplos de reações imunológicas desencadeadas pela microbiota humana endógena:
1. Ativação de macrófagos: imunidade inata.
2. Modulação da resposta celular: mediada por linfócitos T; imunidade adquirida.
3. Produção de anticorpos: mediada por linfócitos B; imunidade adquirida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o microbioma humano, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
Boca: Somatologia; Neutro.
Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
Hipersensibilidade alimentar: Somatologia; Neutro.
Mão: Manossomatologia; Neutro.
Micrassediador invisível: Parapatologia; Nosográfico.
Microbiota: Interdependenciologia; Neutro.
Microrganismo: Evoluciologia; Neutro.
Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Soma: Somatologia; Neutro.
Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.
Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.
Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

O MICROBIOMA HUMANO SADIO É TANTO CAUSA QUANTO EFEITO DA HOMEOSTASE HOLOSSOMÁTICA, MANTENDO JUSTA RELAÇÃO COM OS COMPORTAMENTOS, HÁBITOS PESSOAIS, MESOLOGIA E AUTOORTOPENSENIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido quantos aos trilhões de microrganismos com os quais compartilha o soma? Compreende o grau de influenciação do microbioma humano sobre a saúde e as doenças holossomáticas?
Bibliografia Específica:
1. Brooks, Geo. F.; et al.; Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick e Adelberg (Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology); trad. José Procópio Moreno Senna; XIV + 814 p.; 7 seções; 48 caps.; 65 diagramas; 1.104
enus.; 64 esquemas; 74 fórmulas; 191 fotomicrografias; 44 fotos; 52 gráfs.; 18 ilus.; 12 mapas; 6 microbiografias; 47 ques
tionários; 135 tabs.; 1 website; glos. 78 termos; 549 refs.; alf.; 28 x 21 x 3 cm; br.; 25ª Ed. rev. e aum.; AMGH Editora;
Porto Alegre, RS; 2012; páginas 159 a 163.
2. Engelkirk, Paul G.; & Duben-Engelkirk, Janet; Microbiologia para as Ciências da Saúde (Burton’s Microbiology for the Healt Sciences); trad. Eiler Fritsch Toros; XLIV + 436 p.; 8 seções; 21 caps.; 2 cronologias; 52 diagra
mas; 2 E-mails; 495 enus.; 1 escala; 20 esquemas; 1 fichário; 4 formulários; 20 fórmulas; 73 fotomicrografias; 94 fotos;
1 gráf.; 103 ilus.; 2 microbiografias; 7 organogramas; 21 questionários; 95 tabs.; 2 técnicas; 8 websites; glos. 968 termos;
36 refs.; 4 webgrafias; 103 adendos; 4 apênds.; alf.; 28 x 21 cm; br.; 9ª Ed. rev. e aum.; Guanabara Koogan; Rio de Janei
ro, RJ; 2012; páginas 163 a 169.
3. Madigan, Michael T.; et al.; Microbiologia de Brock (Brock: Biology of Microorganisms); Tratado; revisora Cynthia Maria Kyaw; trad. Andrea Queiroz Maranhão; Beatriz Dolabela de Lima; & Cynthia Maria Kyaw; XXXII
+ 1.130 p.; 9 seções; 37 caps.; 4 cronologias; 382 diagramas; 4 E-mails; 1.912 enus.; 4 escalas; 10 esquemas; 3 fichários;
151 fórmulas; 550 fotomicrografias; 284 fotos; 106 gráfs.; 124 ilus.; 9 mapas; 8 microbiografias; 111 questionários; 184
tabs.; 1 website; glos. 1.021 termos; 31 refs.; 2 webgrafias; 20 adendos; 1 anexo; 1 apênd.; alf.; 28 x 21,5 x 4 cm; enc.; 12ª
Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 119, 622, 674, 675, 677 e 812 a 822.
4. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.552 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 1 microbiografia; glos.
650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 458.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 267 e 1.082.
Webgrafia Específica:
01. Castro, Rita de Cássia Borges de; Qual a Relação entre Microbiota Intestinal e Síndrome Metabólica?
Artigo; NutriTotal; 07.02.14; 14h52; 1 website; 3 refs.; disponível em: <http://www.nutritotal.com.br/perguntas/?acao
=bu&id=776&categoria=13>; acesso em: 01.10.14.
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02. Howard Hughes Medical Institute; Bacterial “Signatures” Linger on Users’ Keyboard; 15.03.10; Seção: HHMI News; 1 citação; disponível em: <http://www.hhmi.org/news/bacterial-signatures-linger-users-keyboards>;
acesso em: 31.01.15.
03. Khanna, Sahil; & Tosh, Pritish K.; A Clinician’s Primer on the Role of the Microbiome in Human Health and Disease; Artigo; Mayo Clinic Proceedings; Journal; Vol. 89; N. 1; 2 enus.; 1 esquema; 1 tab.; 37 refs.; January,
2014; páginas 107 a 114; disponível em: <http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(13)00886-0/full
text>; acesso em: 28.01.15.
04. Knight, Rob; Genomics, Molecular Evolution and the Microbiome; Artigo; University of Colorado Boulder; 1 E-mail; 1 foto; 1 website; 26 refs.; Boulder, CO; USA; disponível em: <http://chem.colorado.edu/index.php?option
=com_content&view=article&id=263:robknight&catid=41:faculty&Itemid=3>; acesso em: 25.11.14.
05. Lozupone, Catherine A.; et al.; Diversity, Stability and Resilience of the Human Gut Microbiota; Artigo;
Nature International Weekly Journal of Science; Seção: Insight / Review; Vol. 489. N. 7415; 6 diagramas; 1 E-mail;
5 enus.; 78 refs.; 13.09.12; páginas 220 a 230; disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 3577372
/>; acesso em: 29.01.15..
06. Moskvitch, Katia; Bacteria found in Healthy Placentas; Nature International Weekly Journal of Science;
Seção: News; 1 foto; 2 refs; 21.05.14; disponível em: <http://www.nature.com/news/bacteria-found-in-healthy-placentas1.15274>; acesso em: 28.12.14.
07. Nascimento, Teresa; & Taveira, Nuno; Os Biofilmes Microbianos como Agentes Causais de Doenças
Humanas; Artigo; Biologias; Revista; Lisboa; Portugal; N. 4; Abril, 2001; 1 E-mail; 4 enus.; 1 fotomicrografia; 1 foto;
1ilus.; 1 tab.; glos. 3 termos; 12 refs.; disponível em: <http://www.ordembiologos.pt/Publicacoes/Biologias/6_Biofilmes
_Microbianos%20--%2020Abr05.pdf>; acesso em: 31.01.15.
08. Noce, Annalisa; et al.; Gut Microbioma Population: An Indicator Really Sensible to any Change in Age,
Diet, Metabolic Syndrome, and Life-Style; Artigo de Revisão; Mediators of Inflammation; Revista; Vol. 2014; 16 abrevs.;
6 enus.; 2 gráfs. 1 mapa; 116 refs.; 04.06.14; disponível em: <http://www.hindawi.com/journals/mi/2014 /901308 />; acesso
em: 28.01.15.
09. Parente, Manuela; O Mar em Código de Barras: DNA Barcoding de Organismos Marinhos dos Açores;
Artigo; Açoriano Oriental; Jornal; 18.09.11; Seção: Biologia; 1 esquema; 1 foto; 1 fotomontagem; disponível em: <http:
//repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/1213/1/BIOLOGIA_18_09_2011.PDF>; acesso em: 27.01.15.
10. Ribeiro, Aline Aparecida; et al.; Microbioma Humano: Uma Interação Predominantemente Positiva?;
Artigo; UNINGÁ Review; Vol. 19; N. 1; 1 E-mail; 3 enus.; 1 ilus.; 1 website; 25 refs.; 2 webgrafias; Maringá, PR; Julho-Setembro, 2014; páginas 38 a 43; disponível em: <http://www.mastereditora.com.br/periodico/20140630_161746.pdf>;
acesso em: 28.01.15.
11. Riley, Margaret; & Lizotte-Waniewski, Michelle; Population Genomic and the Bacterial Species Concept; Artigo; Methods in Molecular Biology; Revista; Vol. 532; 2 enus.; 2 ilus.; 59 refs.; 2009; páginas 367 a 377;
disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842946/>; acesso em: 01.12.14.
12. Saad, Susana Marta Isay; Probióticos e Prebióticos: O Estado da Arte; Artigo; Revista Brasileira de
Ciências Farmacêuticas; V. 42; N. 1; 2 E-mails; 22 enus.; 2 esquemas; 75 refs.; 1 webgrafia; São Paulo, SP; JaneiroMarço, 2006; disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-93322006000100002>; acesso em: 24.06.14; ISSN 15169332.
13. Specter, Michael; Os Micróbios somos nós; Artigo; Piauí; Revista; Ed. 80; Seção: Anais da Ciência;
1 ilus.; São Paulo, SP; Maio, 2013; disponível em: <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-80/anais-da-ciencia/os-mi
crobios-somos-nos>; acesso em: 26.11.14.
14. The Human Microbiome Project Consortium; A Frame for Human Microbiome Research; Artigo;
Nature International Weekly Journal of Science; Vol. 486; N. 7402; 1 E-mail; 2 enus.; 3 gráfs.; 1 tab.; 1 website; 17 refs.;
14.06.12; páginas 215 a 221; disponível em: <http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7402/pdf/nature11209.pdf>;
acesso em: 28.01.15.
15. Vargas, Gabriele; & Duarte, Mariana; Quorum Sensing: “Bate-Papo” Microbiano; Artigo; Micromundo; Informativo; 02.07.14; 2 E-mails; 1 foto; 3 fotomicrografias; 7 refs.; Rio de Janeiro, RJ; disponível em: <http://www.
microbiologia.ufrj.br/informativo/micromundo/360-quorum-sensing-bate-papo-microbiano>; acesso em: 13.12.14.
16. Veja Online; Cientistas completam Mapeamento do Microbioma Humano; Revista; Semanário; São
Paulo, SP; 14.06.12; 19h53; Seção: Ciência; 1 foto.; disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/cientistascompletam-mapeamento-do-microbioma-humano>; acesso em: 26.11.14.
17. Zilber-Rosenberg, Ilana; & Rosenberg, Eugene; Role of Microrganisms in the Evolution of Animals
and Plants: The Hologenome Theory of Evolution; Artigo; Federation of European Microbiological Societies (FEMS)
Microbiology Reviews; Revista; Vol. 32; N. 5; páginas 723 a 735; 1 E-mail; 7 enus.; 1 foto; 2 tabs.; 116 refs.; Agosto,
2008; disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-6976.2008.00123.x/pdf>; acesso em: 01.12.14.
18. Zorzetto, Ricardo; Conexões Viscerais; Artigo; Pesquisa FAPESP; Revista; Ed. 193; Seção: Ciência;
2 diagramas; 2 ilus.; 1 ref.; São Paulo, SP; Março, 2012; páginas 38 a 41; ed. trilíngue (port.; esp. e ing.); disponível em:
<http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/03/038-0412.pdf?e3459e>; acesso em: 31.01.15.
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MICROBIOTA
(INTERDEPENDENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A microbiota é a coletividade microbiana, estabelecida em determinado habitat ou ecossistema, formada pela associação de microrganismos metabolicamente relacionados,
pertencentes ou não à mesma espécie, ou pelo agrupamento de populações simbiontes de níveis
nutricionais (tróficos) heterogêneos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo micro vem do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”. Foi adotado no Sistema Internacional de Pesos e Medidas em
1960, equivalendo a 1 multiplicador 10-6. O termo biota procede também do idioma Grego, biotes, “meio de vida; vida”, ligado ao verbo grego bióo “viver”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Comunidade ecológica de microrganismos; comunidade microbiana.
2. Coletividade de microrganismos simbiontes. 3. Sociedade microbiana. 4. População de micróbios.
Arcaismologia: o vocábulo flora, na acepção de microbiota (flora humana normal; flora
intestinal), caiu em desuso na linguagem científica moderna, visto remontar à época na qual as
bactérias e fungos eram considerados plantas. No linguajar informal ou coloquial, o termo ainda
é encontradiço.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 48 cognatos derivados da palavra biota: abiótica; abiótico; abioto; abiotrofia; abiotrófico; aerobiótica; aerobiótico; alelobiótico; anabiótico;
anaerobiótica; anaerobiótico; anidrobiótico; anoxibiótico; antibiótica; antibiótico; antibioticoterapia; antibioticoterápico; bioteca; biotério; bioterismo; bioterista; bioterístico; Biótica; biótico;
Biotologia; biotológico; biotologista; biótopo; criptobiótico; criptobioto; endobiótico; macrobiota; megabiotério; microbiota; parabiótico; prebiótica; prebiótico; probiota; probiótica; probiótico; saprobiótico; simbiota; simbiótica; simbiótico; simbioto; trofobiótica; trofobiótico; xenobiótico.
Antonimologia: 1. Macrobiota. 2. Biota. 3. Microbioma. 4. Ecossistema microbiano.
Estrangeirismologia: os habitats microbianos; os clusters microbianos; o sistema quorum sensing de comunicação intra e interespécies microbianas; o fenômeno do bloom planctônico
nos ecossistemas aquáticos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interdependência evolutiva entre os princípios conscienciais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Microbiota:
microssociedade invisível.
Citaciologia: – A vida não se apossa do Planeta pelo combate, mas sim pela formação
de redes (Lynn Margulis, 1938–2011).
Ortopensatologia: – “Bactérias. O entrosamento entre os princípios conscienciais
é fundamental à vida em geral”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holoconviviologia; o holopensene pessoal da
intercooperação cosmoética; o holopensene da saúde consciencial; o holopensene da saúde ambiental; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os ecopensenes;
a ecopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o padrão pensênico pessoal influindo no equilíbrio das microbiotas somáticas; a patopensenidade na condição de fator debilitante das defesas imunológicas; os holopensenes sociais condicionantes da homeostase dos ecossistemas planetários.
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Fatologia: a microbiota; a microssociedade funcional dos microrganismos; a organização das coletividades bacterianas; o comportamento comunitário dos micróbios; as estratégias de
comunicação entre os microrganismos; a engenhosidade evolutiva das bactérias formadoras de
biofilmes; a diversidade de microbiotas encontradas nos ecossistemas planetários; a variedade de
substratos passíveis de colonização por micróbios; as comunidades de microrganismos extremófilos, vivendo em ambientes julgados improváveis de sustentar a vida; as microbiotas próprias dos
macroambientes; o microplâncton das águas oceânicas abertas; as superpopulações de microrganismos resultantes dos desequilíbrios ecológicos; as marés vermelhas; as microbiotas florescendo
em microambientes; as populações microbianas existentes em única partícula de terra; as microbiotas vivendo e se reproduzindo no interior de outros micróbios; a profusão de germes insuspeitados habitando interna e externamente os corpos dos seres vivos; a conversa bioquímica entre as
células do hospedeiro e o respectivo microbioma; o Projeto Microbioma Humano (Ano-base:
2012), reformulando o entendimento sobre “ser humano”; a proporção estimada de 10 micróbios
para cada célula somática do homem adulto; os trilhões de organismos microscópicos habitantes
do intestino humano, influenciando a fisiologia e a suscetibilidade às doenças; a visão atual da Ciência, considerando a microbiota intestinal equivalente a sistema orgânico; a enorme diversificação das comunidades microbiais, de pessoa para pessoa, mesmo entre aquelas vivendo na mesma
casa; a especificidade das microbiotas somáticas para cada região do corpo; a coleção única e variada de microrganismos resultantes da história de vida da pessoa, das interações com o ambiente,
da dieta e do uso de medicamentos; a máxima diversidade e estabilidade das microbiotas na adolescência; a possibilidade de as microbiotas nativas causarem e transmitirem doenças quando fora
dos nichos ecológicos; o adoecimento como sendo consequência da ruptura das interações simbióticas; a prescrição da Higiene Física, Mental e Consciencial para a prevenção básica das doenças
microbianas; a compreensão faltante às Ciências da Saúde para chegar ao consenso sobre o significado de microbiota saudável; a crescente importância terapêutica dos suplementos dietéticos
simbiontes; o surgimento da Era dos Probióticos, com a promessa do desenvolvimento futuro de
medicamentos com as combinações específicas de germes para cada pessoa; o desenvolvimento
paralelo do comércio oportunista, construído sobre 99% de publicidade; o potencial das pesquisas
na área da Metagenômica para o descortino de comunidades microbianas; a prospectiva tecnológica da utilização de biofilmes bacterianos em nanocircuitos; a previsão de máquinas “bioelétricas” formadas por bilhões de bactérias geradoras de energia alternativa; a bioconvivialidade harmônica com os micróbios, necessária, mas ainda mal compreendida; o fato de a Ciência atuar na
fronteira do conhecimento com a ignorância.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a valorização da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; a prevenção dos contágios microbianos interpessoais
decorrentes de assins patológicas; o uso técnico do encapsulamento parassanitário; a desassim
após os contatos com pessoas e ambientes infectados; a vulnerabilidade às doenças microbianas
da pessoa sem autodefesas energossomáticas; a interassistência parapsíquica à conscin debilitada
por moléstia infecciosa; a lucidez necessária ao parapsíquico energizador para a manutenção da
homeostase holossomática; a atenção à qualidade do ectoplasma pessoal a ser doado; o campo de
pesquisa inexplorado sobre a influência das microbiotas somáticas sobre o padrão ectoplásmico
e energético das conscins.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da coevolução dos princípios conscienciais, alicerçando
a manifestação da interassistencialidade.
Principiologia: os princípios da Ecologia Microbiana; os princípios da Evoluciologia;
o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da intercooperação; o princípio da reciprocidade; o princípio do valor intrínseco de toda forma de vida; os princípios da Megafraternologia Teática.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) refletido nos cuidados com a saúde
holossomática; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado à preservação dos bioecossistemas.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria hologenômica da evolução; o enfraquecimento da teoria germinal das enfermidades infecciosas frente às descobertas
sobre a dinâmica dos sistemas microbianos simbiontes; o avanço contínuo da Ciência demonstrado pela constante necessidade de revisão das teorias científicas.
Tecnologia: as técnicas microbiológicas; o avanço tecnológico da Microbiologia moderna; as técnicas biomoleculares de extração, amplificação e sequenciamento de DNA aplicadas
à caracterização de microbiotas; as técnicas da Genômica Ambiental; as técnicas da Bioinformática, possibilitando a análise rápida de milhares de sequências de DNA microbial; a polêmica, porém eficiente, técnica terapêutica do transplante fecal; a descoberta de nanofilamentos bacterianos condutores de eletricidade, abrindo novos caminhos à Nanotecnologia.
Laboratoriologia: o laboratório de Microbiologia; o laboratório conscienciológico da
Terra; o laboratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da
Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Microbiologia; o Colégio Invisível da Paraecologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia;
o Colégio Invisível da Homeostaticologia.
Efeitologia: o efeito das comunidades microbianas na sustentação da vida terrestre;
o efeito protetor das microbiotas somáticas contra a invasão de germes patógenos; o efeito nocivo do rompimento do equilíbrio microbiota-hospedeiro; o efeito deletério do uso indiscriminado
de antimicrobianos; o efeito das substâncias tóxicas ingeridas ao longo da vida, alterando progressivamente a microbiota normal humana; o efeito da microbiota sobre o metabolismo do hospedeiro; o efeito auxiliar dos compostos simbióticos na recuperação da microbiota intestinal.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à mudança dos paradigmas pessoais arcaicos acerca dos microrganismos; as neossinapses adquiridas pela busca contínua das informações científicas de ponta.
Ciclologia: o ciclo de vida do micróbio; o ciclo evolutivo ressoma-dessoma; os estágios
infinitos do ciclo evolutivo do princípio consciencial; o ciclo das automimeses inarredáveis; o ciclo das influências recíprocas interespécies; os ciclos biogeoquímicos; os ciclos de nutrientes em
a Natureza; os ciclos da interdependência grupocármica.
Enumerologia: a interdependência biológica; a interdependência genética; a interdependência nutricional; a interdependência geoespacial; a interdependência ecossistêmica; a interdependência ecológica; a interdependência evoluciológica.
Binomiologia: o binômio (duo) simbionte-hospedeiro; o binômio vida independente–vida compartilhada; o binômio estímulo-resposta; o binômio microuniverso microbiano–microuniverso consciencial; o binômio saúde somática–saúde consciencial; o binômio efeito terapêutico–
–efeito colateral; o binômio saúde-doença.
Interaciologia: as interações benéficas microrganismos-ecossistemas; a interação microbiota-biota; a interação micróbio-homem; as interações microbianas estabelecidas em base
nutricional e de sobrevivência; as interações gênicas entre os indivíduos da microbiota; as interações genéticas entre a microbiota e o hospedeiro; a interação dieta–microbiota intestinal–
–sistema imune.
Crescendologia: o crescendo microrganismo-microbiota-microbioma; o crescendo indivíduo-população-comunidade; o crescendo cooperação intraespécie–cooperação interespécies;
o crescendo nano-micro-macro.
Trinomiologia: o trinômio microbiota-flora-fauna; o trinômio parasitismo-comensalismo-mutualismo; o trinômio pesquisa-saúde-segurança; o trinômio (suplementos) prebióticos-probióticos-simbióticos.
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Polinomiologia: o polinômio (das formas de vida microbiais) viver–interagir–nutrir-se–
–sobreviver–replicar-se.
Antagonismologia: o antagonismo microcosmo / macrocosmo; o antagonismo microrganismos conhecidos / microrganismos ignorados; o antagonismo mutualismo / parasitismo;
o antagonismo efeito imediato / efeito a longo prazo; o antagonismo sobreviver / perecer; o antagonismo cooperar / competir; o antagonismo interdependência / dependência; o antagonismo determinismo / livre arbítrio.
Paradoxologia: o paradoxo da propriedade antibiótica das microbiotas; o paradoxo da
inexistência de saúde na ausência de germes (microbiota); o paradoxo de a conscin lúcida ser tão
partícipe da cadeia alimentar quanto a bactéria.
Politicologia: as políticas públicas de saúde; as políticas de educação ambiental; a ausência de políticas eficazes de coleta e tratamento dos resíduos domésticos de origem farmacológica; as políticas da reeducação consciencial.
Legislogia: as leis da Natureza; as leis da Biologia; a lei do mais apto; a lei básica da
recorrência evolutiva; a lei da ação e reação vivenciada na coevolução consciencial; as leis da
Grupocarmologia; as leis da holoconvivialidade evolutiva; as leis da Biossegurança.
Filiologia: a acidofilia; a alcalifilia; a barofilia; a extremofilia; a halofilia; a hipertermofilia; a mesofilia; a psicrofilia; a termofilia.
Fobiologia: a microbiofobia; a germofobia; a bacteriofobia; a bacilofobia; a misofobia;
a epidemiofobia; a nosofobia.
Sindromologia: a síndrome metabólica; as síndromes infecciosas.
Maniologia: a mania de limpeza; a abluciomania.
Mitologia: o mito de todos os microrganismos serem maléficos.
Holotecologia: a microbioteca; a bioteca; a agroteca; a geoteca; a hidroteca; a zooteca;
a fitoteca; a somatoteca; a farmacoteca.
Interdisciplinologia: a Interdependenciologia; a Holoconviviologia; a Paraecologia;
a Microbiologia; a Biogeografia; a Grupocarmologia; a Homeostaseologia; a Intrafisicologia;
a Cosmovisiologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o microrganismo; o ser simbionte; o ser hospedeiro; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o microbiólogo; o biólogo; o médico; o botânico; o zoólogo; o agrônomo; o ecólogo; o paraecólogo; o bioinformata; o cientista; o autopesquisador; o reeducador;
o conviviólogo; o pré-serenão vulgar; o amparador de função; o evoluciólogo.
Femininologia: a microbióloga; a bióloga; a médica; a botânica; a zoóloga; a agrônoma;
a ecóloga; a paraecóloga; a bioinformata; a cientista; a autopesquisadora; a reeducadora; a convivióloga; a pré-serenona vulgar; a amparadora de função; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens interdependens; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo
sapiens echologus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: microbiota residente = a comunidade microbiana nativa de algum habitat, capaz de recompor-se rapidamente quando destruída; microbiota transitória = a população
microbiana adventícia de determinado habitat, tendendo ao desaparecimento pela competição
com a microbiota residente ou por fatores ambientais intervenientes.
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Culturologia: a cultura da Microbiologia; a cultura da partilha do saber; a Multiculturologia; a cultura da transdisciplinaridade; a cultura do Cienciês.
Ecologia. Nenhum ecossistema da Terra sustenta a vida sem a presença de microrganismos. Cada habitat é povoado por microbiotas peculiares, cuja diversidade e exuberância variam
em função das condições fisico-químicas locais e dos nutrientes disponíveis.
Fatores. Consoante a Mesologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 fatores influentes no espectro de espécies constituintes das microbiotas encontradas nos ecossistemas orgânicos ou inorgânicos, vivos ou inertes:
01. Água: a umidade; a pluviosidade; a proximidade de corpos de água.
02. Época: as alterações dos ambientes naturais ao longo do tempo; as mudanças das
faixas etárias dos hospedeiros.
03. Estresse: o desequilíbrio holossomático; a diminuição das defesas imunológicas.
04. Genética: a predisposição à resistência ou à suscetibilidade às infecções microbianas.
05. Interações: os contatos contínuos intra e interespécies de hospedeiros, favorecendo
a permuta de micróbios.
06. Luz solar: as zonas fóticas dos ambientes aquáticos propícias à atividade fotossintetizante planctônica.
07. Nutrientes: a oferta de matérias orgânicas e inorgânicas essenciais; o agrupamento
de microrganismos de exigências nutricionais compatíveis.
08. Oxigenação: o teor de oxigênio (O2) delimitando o crescimento das populações microbianas aeróbicas, anaeróbicas e facultativas.
09. Potencial hidrogeniônico (pH): o grau de acidez, a neutralidade ou a alcalinidade
ambiental.
10. Pressão: os níveis da pressão hidrostática nas zonas de águas profundas.
11. Profundidade: o gradiente de fundura dos ambientes aquáticos e terrestres.
12. Salinidade: a concentração de sal nos ambientes marinhos e salobros.
13. Temperatura: o calor e o frio, moderados ou extremos; as variações sazonais de
temperatura.
Ecomicrobiologia. Pela Biogeografia, eis, na ordem alfabética, 6 exemplos de macroambientes do planeta Terra, subdivididos caracteristicamente em áreas, regiões ou zonas, cada qual
habitada por microbiota distinta:
1. Atmosfera: a troposfera média; a troposfera superior (8km a 15km de altitude).
2. Corpos de água doce: a região litorânea; a área de água aberta longe da costa (zona
limnética); a zona de água profunda; o sedimento do fundo dos lagos e rios (zona bêntica).
3. Crosta terrestre: a superfície do solo; as partículas de solo; a subsuperfície profunda
(profundezas subterrâneas).
4. Fendas hidrotermais: as fontes geotermais (gêiseres); as fumarolas oceânicas ou do
fundo dos lagos.
5. Geleiras: as calotas polares (inlândsis ou geleiras continentais); as geleiras de vale
(alpinas).
6. Oceanos: a região costeira; o oceano aberto (zona pelágica); o mar profundo (entre
300 e 10.000 metros); o fundo do mar (zona bêntica).
Hospedeiros. Pela Biologia, eis, por exemplo, na ordem decrescente de complexidade,
4 categorias de hospedeiros, e respectivos sítios orgânicos, albergadores de microbiotas:
1. Humano: a pele e anexos; as mucosas dos tratos digestivo, respiratório superior
e urogenital; o interior das células (parasitismo).
2. Pré-humano: as superfícies do soma animal em contato com o ambiente externo,
à semelhança do observado em humanos. Dentre os locais anatômicos exclusivos dos animais, cita-se, por exemplo, o rúmen dos ruminantes e o papo e a moela das aves.
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3. Vegetais: as raízes (rizosfera); o caule; as folhas.
4. Microbianos: o meio intracelular.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a microbiota, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
02. Biodiversidade: Intrafisicologia; Neutro.
03. Boca: Somatologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Coevolução: Evoluciologia; Neutro.
06. Elo: Evoluciologia; Neutro.
07. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
08. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
09. Interdependenciologia: Grupocarmologia; Homeostático.
10. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
11. Microrganismo: Evoluciologia; Neutro.
12. Parasitismo: Parasitologia; Neutro.
13. Saúde ambiental: Paraecologia; Homeostático.
14. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.

A DISTRIBUIÇÃO, DIVERSIDADE E FUNÇÃO DAS MICROBIOTAS, EM MIRÍADES DE HABITATS TERRESTRES, DESCERRAM, PARA O PESQUISADOR, A REDE DE INTERDEPENDÊNCIAS SUBJACENTE À EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está ciente da profusão de microbiotas presentes
na vida e nos ambientes intrafísicos terrestres? Já refletiu sobre a rede de interdependências permeando a coevolução de todos os princípios conscienciais?
Bibliografia Específica:
1. Leiming, Roberto; Bases Evolutivas da Assistencialidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
9; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 enus.; 2 tabs.; 26 refs.; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2005; páginas 70 a 78.
2. Madigan, Michael T.; et al.; Microbiologia de Brock (Brock: Biology of Microorganisms); Tratado; revisora Cynthia Maria Kyaw; trad. Andrea Queiroz Maranhão; Beatriz Dolabela de Lima; & Cynthia Maria Kyaw; XXXII
+ 1.130 p.; 9 seções; 37 caps.; 4 cronologias; 382 diagramas; 4 E-mails; 1.912 enus.; 4 escalas; 10 esquemas; 3 fichários;
151 fórmulas; 550 fotomicrografias; 284 fotos; 106 gráfs.; 124 ilus.; 9 mapas; 8 microbiografias; 111 questionários; 184
tabs.; 1 website; glos. 1.021 termos; 31 refs.; 2 webgrafias; 20 adendos; 1 anexo; 1 apênd.; alf.; 28 x 21,5 x 4 cm; enc.; 12ª
Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 40 e 674 a 693.
3. Rafailov, Igor; Dicionário Igor de Fobias com Sinônimos e Termos Correlatos; apres. Rostan Silvestre;
int. Cyro del Nero; pref. Humberto Costa; revisora Vitória Compasso; 166 p.; glos. 1.000 termos; 11 ilus.; 1 microbiografia; 29 websites; 40 refs.; 2 apênds.; 15 x 10,5 cm; br.; Editora do Autor; Recife, PE; 2003; páginas 39, 63, 108 e 123;
ISBN: 85-903801-1-4.
4. Tortora, Gerard J.; Funke, Berdell R.; & Case, Christine L.; Microbiologia (Microbiology: An Introduction); Tratado; revisor Flávio Guimarães da Fonseca; trad. Aristóbolo Mendes da Silva; et al.; XXIVIII + 936 p.; 5 partes;
28 caps.; 2 cronologias; 253 diagramas; 1.337 enus.; 8 escalas; 33 esquemas; 48 fichários; 1 formulário; 55 fórmulas; 280
fotomicrografias; 185 fotos; 67 gráfs.; 152 ilus.; 19 mapas; 3 microbiografias; 140 questionários; 191 tabs.; 3 websites;
glos. 1.191 termos; 15 refs.; 54 adendos; 6 apênds.; alf.; 28,5 x 23 x 4 cm; enc.; 10ª Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2012;
páginas 18, 768 e 776 a 778.
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5. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.552 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 1 microbiografia; glos.
650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 458 e 753.
6. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 267.
Webgrafia Específica:
01. Almeida, Eduardo; O Esgotamento da Teoria do Germe e a Crise Cultural da Medicina Oficial; Artigo;
ARTZ-Instituto de Medicina Integral; 6 citações; 1 cronologia; 1 foto; 1 website; 30 refs.; 1 webgrafia; Niterói, RJ; disponível em: <http://www.arzt.com.br/artigos/crise-de-paradigma---o-esgotamento-da-teoria-do-germe-na-medicina>; acesso
em: 26.11.14.
02. Barcellos, Christovam; et al.; Mudanças Climáticas e Ambientais e as Doenças Infecciosas: Cenários
e Incertezas para o Brasil; Artigo; Epidemiologia e Serviços de Saúde; Revista; Trimestral; Vol. 18; N. 3; 3 enus.; 1 esquema; 3 mapas; 93 refs.; 7 webgrafias; Brasília, DF; Julho-Setembro, 2009; páginas 285 a 304; disponível em: <http://
scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v18n3/v18n3a11.pdf>; acesso em: 01.12.14.
03. Brandão, Luciane Henriques; & Domingos, Patrícia; Fatores Ambientais para a Floração de Cianobactérias Tóxicas; Artigo; Saúde & Ambiente em Revista; Vol. 1; N. 2; 1 E-mail; 1 fórmula; 1 foto; 1 fotomicrografia; 1 ilus.;
15 refs.; 2 webgrafias; Duque de Caxias, RJ; Julho-Dezembro, 2006; páginas 40 a 50; disponível em: <http://publica
coes.unigranrio.br/index.php/sare/article/view/310>; acesso em: 14.12.14.
04. Castro, Rita de Cássia Borges de; Qual a Relação entre Microbiota Intestinal e Síndrome Metabólica?
Artigo; NutriTotal; 07.02.14; 14h52; 1 website; 3 refs.; disponível em: <http://www.nutritotal.com.br/perguntas/?acao=
bu&id=776&categoria=13>; acesso em: 01.10.14.
05. DeLeon-Rodriguez, Natasha; et. al.; Microbiome of the Upper Troposphere: Species Composition and
Prevalence, Effects ofTtropical Storms, and Atmospheric Implications; Artigo; Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America (PNAS); Revista; Vol. 110; N. 7; 4 enus.; 1 foto; 5 grafs.; 35 refs.; February 12,
2013; páginas 2.575 a 2.580; disponível em: <http://www.pnas.org/content/110/7/2575.full.pdf+html>; acesso em:
23.11.14; DOI: 10.1073/pnas.1212089110.
06. Knight, Rob; Genomic, Molecular Evolution and the Microbiome; Artigo; University of Colorado Boulder; 1 E-mail; 1 foto; 1 website; 26 refs.; Colorado; USA; disponível em: <http://chem.colorado.edu/index.php? option
=com_content&view=article&id=263:rob-knight&catid=41:faculty&Itemid=93>; acesso em: 25.11.14.
07. Malvankar, Nikhil S.; et. al.; Tunable Metallic-Like Conductivity in Microbial Nanowire Networks; Artigo; Nature Nanotechnology; Revista; Vol. 6; 2 diagramas; 1 enu.; 3 fotomicrografias; 7 gráfs.; 1 website; 33 refs; Setembro, 2011; páginas 573 a 579; disponível em: <http://www.nature.com/nnano/journal/v6/n9/full/nnano.2011.119.html>;
acesso em 11.12.2014; DOI: 10.1038/nnano.2011.119.
08. Oliveira, Valéria Maria de; Sette, Lara Durães; & Fantinatti-Garboggini, Fabiana; Preservação e Prospecção de Recursos Microbianos; Artigo; Multiciência; Revista; Vol. 7; 1 diagrama; 3 E-mails; 1 enu.; 1 foto; 1 fotomicrografias; 45 refs.; 3 webgrafias; Campinas, SP; Outubro, 2006; páginas 1 a 19; disponível em: <http://www.multicien
cia.unicamp.br/artigos_07/a_08_7.pdf>; acesso em:14.12.14.
09. Riley, Margaret; & Lizotte-Waniewski, Michelle; Population Genomic and the Bacterial Species Concept; Artigo; Methods in Molecular Biology; Revista; Vol. 532; 2 ilus.; 59 refs.; 2009; páginas 367 a 377; disponível em:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842946/>; acesso em: 01.12.14; NIHMS184050.
10. Saad, Susana Marta Isay; Probióticos e Prebióticos: o Estado da Arte; Artigo; Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas (RBCF); V. 42; N. 1; 2 E-mail; 22 enus.; 2 esquemas; 75 refs.; 1 webgrafia; São Paulo, SP; Janeiro-Março, 2006; disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-93322006000100002>; acesso em: 24.06.14.
11. Specter, Michael; Os Micróbios somos nós; Artigo; Piauí; Revista; Ed. 80; Seção: Anais da Ciência;
1 ilus.; São Paulo, SP; Maio, 2013; disponível em: <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-80/anais-da-ciencia/os-mi
crobios-somos-nos>; acesso em: 26.11.14.
12. Vargas, Gabriele; & Duarte, Mariana; Quorum Sensing: “Bate-Papo” Microbiano; Artigo; Micromundo; Informativo; 02.07.14; 2 E-mails; 1 foto; 3 fotomicrografias; 7 refs.; Rio de Janeiro, RJ; disponível em: <http://www.
microbiologia.ufrj.br/informativo/micromundo/360-quorum-sensing-bate-papo-microbiano>; acesso em: 13.12.14.
13. Zilber-Rosenberg, Ilana; & Rosenberg, Eugene; Role of Microrganisms in the Evolution of Animals
and Plants: The Hologenome Theory of Evolution; Artigo; Federation of European Microbiological Societies (FEMS)
Microbiology Reviews; Revista; Vol. 32; N. 5; páginas 723 a 735; 1 E-mail; 7 enus.; 1 foto; 2 tabs.; 116 refs.; Agosto,
2008; disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-6976.2008.00123.x/pdf>; acesso em: 01.12.14.
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MICROINTERESSE
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O microinteresse é tudo aquilo desimportante ou desvantajoso, moral, social, material, consciencial ou evolutivamente para a consecução da programação existencial
(proéxis) da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo micro deriva do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir
do Século XIX. O vocábulo interesse vem do idioma Latim, interest, “importar; ser do interesse”.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Interesse errado; interessículo errôneo. 2. Apego errôneo. 3. Automotivação ectópica. 4. Hábito antiproexológico. 5. Minitrava evolutiva.
Neologia. O vocábulo microinteresse e as duas expressões compostas microinteresse leve e microinteresse pesado são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Macrointeresse; megainteresse. 2. Interesse correto. 3. Hábito proexológico. 4. Omissuper. 5. Desinteresse.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, principalmente do autodiscernimento quanto ao tato (Materiologia).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da estagnação energética.
Fatologia: o microinteresse; a despriorização pessoal; a autodisplicência; os autenganos;
o desperdício das potencialidades evolutivas; a fixação dos interesses proexológicos; os impulsos
em geral; os excessos inconvenientes; o acúmulo de minitravas gerando o travão proexológico;
o calculismo cosmoético; a definição das metas pessoais; a manutenção do megafoco; a confluência geral dos interesses pessoais; as perdas intencionais inteligentes; os descartes das inutilidades; a omissuper.
Parafatologia: a autassedialidade; a descontaminação das energias conscienciais (ECs);
a desassim autoconsciente; a recuperação do tempo, das oportunidades e das energias conscienciais desperdiçadas; a força das retrovidas; a profilaxia dos autoconstrangimentos, da melin e da
melex.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da amizade ociosa; o princípio da prioridade compulsória.
Tecnologia: a técnica da aquisição do senso univesalista; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação do sonambulismo existencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Efeitologia: os efeitos nocivos das incompletudes.
Ciclologia: o ciclo de conflitos íntimos.
Enumerologia: os interesses atravancadores; os interesses antiproéxis; os interesses pelas banalidades; os interesses eletronóticos; os interesses estagnadores; o critério imposto aos interesses fundamentais; a reciclagem dos interesses fundamentais.
Binomiologia: o binômio descarte dos resquícios–omissão superavitária; o binômio intencionalidade-interesse.
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Crescendologia: o crescendo diversidade de microinteresses–convergência de megainteresses.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução.
Antagonismologia: o antagonismo interesses frívolos / interesses vitais; o antagonismo
interesses egoicos / interesses alternativos; o antagonismo interesses bairristas / interesses universais.
Paradoxologia: a sujeição dos macrointeresses evolutivos aos mínimos detalhes do microuniverso consciencial.
Politicologia: a autocracia; a egocracia; a vulgocracia; a idolocracia; a burocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a fantasiofilia; a idolofilia; a ludofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Maniologia: a nostomania; a toxicomania; a angelomania; a egomania; a macmania.
Mitologia: a submissão pessoal a mitos.
Holotecologia: a curiosoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia;
a Proexologia; a Desviologia; a Autenganologia; a Perdologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa desorganizada; a conscin despriorizadora; a pessoa suportadora do
atraso; 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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens displicens;
o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens infantilis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: microinteresse leve = a dedicação, como passatempo, de parte de cada
dia à música popular pelo autor intelectual, pensador da autoconsciencialidade; microinteresse pesado = a dedicação de parte do tempo ao cassino pelo autor intelectual, pensador da autoconsciencialidade.
Culturologia: os vícios da formação cultural.
Taxologia. Na cosmovisão da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
40 componentes das despriorizações existenciais, ou seja, itens constituindo microinteresses para
a conscin lúcida, mulher ou homem autocrítico:
01. Amuos: birras.
02. Automimeses: quando descartáveis.
03. Beatices: sigilosas.
04. Bibliofobia: literofobia.
05. Boxe: escondido.
06. Caprichos: pessoais.
07. Consumismo: paroxístico.
08. Crendices.
09. Devaneios: fantasias.
10. Engodos.
11. Fã-clube.
12. Farsas.
13. Fatuidades: adventícias.
14. Ficcionismos: sagas.
15. Frivolidades: futilidades; banalidades.
16. Hobbies: quando não enriquecedores.
17. Horóscopos: Astrologia.
18. Idiotismos: culturais dispensáveis.
19. Idolatrias: adorações multifacetadas.
20. Imaturidades: inexperiências.
21. Impontualidades: autodesorganizações.
22. Infantilidades: subcerebralidades.
23. Interioroses.
24. Ludopatias: jogatinas.
25. Manias: caprichos.
26. Melindres: suscetibilidades.
27. Modismos: íntimos.
28. Monopolismos.
29. Ninharias.
30. Novelas: televisivas.
31. Onirismos: fabulações.
32. Paródias.
33. Patuás.
34. Piercings.
35. Promessas: religiosas.
36. Provincianismos.
37. Regressismos.
38. Ressacas.
39. Tatuagens.
40. Vigorexia: bigorexia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o microinteresse, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Causa perdida: Perdologia; Nosográfico.
02. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
04. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
05. Escapismo: Experimentologia; Neutro.
06. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
07. Interesse: Autodiscernimentologia; Neutro.
08. Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
09. Nuança: Experimentologia; Neutro.
10. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.

A PESQUISA AUTOCRÍTICA DO MICROINTERESSE É, RACIONAL OU LOGICAMENTE, TEMA INCLUÍDO NA AUTORGANIZAÇÃO RIGOROSA DE TODA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, INTERMISSIVISTA, COGNOPOLITA.
Questionologia. Você ainda conserva quaisquer microinteresses? Quantos são? Tem algum excessivamente intrusivo?
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MICROMINORIA EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A microminoria evolutiva é o estado ou condição de parte específica –
a minoria da minoria – da Humanidade, as consciências intermissivistas durante o período da intermissão pré-ressomática, capazes de entender e vivenciar a inteligência evolutiva (IE) pesquisada teaticamente pela Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo micro deriva do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir
do Século XIX. O termo minoria vem do idioma Latim, minoris, “menor”. Surgiu no Século XV.
O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim,
evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Segmento humano pró-cosmoética. 2. Grupo evolutivo intermissivista. 3. Ultraminoria evolutiva.
Neologia. A expressão composta microminoria evolutiva é neologismo técnico da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Grupo evolutivo não-intermissivista. 2. Microminoria fanática.
3. Maioria evolutiva. 4. Massificação artística.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; a maxifraternidade no holopensene
da microminoria evolutiva.
Fatologia: a microminoria evolutiva; a microminoria comunitária conscienciológica;
a microminoria cosmoética da Conscienciologia; a microminoria social neofílica; a microminoria
lúcida sem visionarismos; a frente humana progressiva; as condutas-exceção cosmoéticas; a ultraminoria autoconsciente quanto à evolução consciencial; a maioria social conservantista; o retardamento mental da coletividade; a robéxis; a carência da reeducação evolutiva; a Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a microminoria evolutiva com macrossoma; a microminoria evolutiva
com ofiex; a microminoria evolutiva capaz de acessar a Central Extrafísica de Energia (CEE);
o grupo evolutivo intermissivista; a autoconsciência quanto à Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Codigologia: o emprego do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Ciclologia: a autoconscientização quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Antagonismologia: o antagonismo maioria materiológica / microminoria conscienciológica.
Holotecologia: a minoroteca; a intermissioteca; a intelectoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Comunicologia; a Refutaciologia; a Priorologia;
a Recexologia; a Invexologia; a Proexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto; as conscins com assistência extrafísica; a conscin minipeça interassistencial; a conscin maxidissidente evolutiva.
Masculinologia: o intermissivista; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido;
o conscienciólogo; o protagonista, não mais espectador, da vida humana; o teleguiado autocrítico;
os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Femininologia: a intermissivista; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida;
a consciencióloga; a protagonista, não mais espectadora, da vida humana; a teleguiada autocrítica;
as voluntárias das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: microminoria evolutiva de conscins comuns = os homens e mulheres
componentes da microminoria dos praticantes do tenepessismo; microminoria evolutiva de conscins escassas = os homens e mulheres componentes da microminoria dos usuários de macrossomas.
Massificação. Sob a ótica da Evoluciologia, é impraticável toda massificação dos constructos avançados da Conscienciologia na massa de princípios conscienciais em evolução, fora
e dentro da Humanidade Terrestre, a partir do fato de ser impossível comunicar as realidades,
mesmo primárias e humanas, às plantas, aos insetos, aos pássaros, aos animais de pequeno porte
e aos habitantes de outros planetas habitados.
Limitação. Do ponto de vista da Cosmovisiologia, há de se viver, racional e realisticamente, dentro do universo limitado e circunscrito pelos cordões dos sapatos, objetivando a expansão da cosmovisão através da multidimensionalidade.
Realismo. No contexto da Pensenologia, nenhuma Ciência segue a multidão, nem a Sociologia. Nenhuma Ciência conseguiu ser massificada ou massificante.
Consciencialidade. Na análise da Parassociologia, a microminoria das conscins, dentro
do universo das pesquisas da Conscienciologia, não tem a vocação da formação de gueto ou tribo.
As bases da consciencialidade da conscin, embora ainda dentro de evidente microminoria, hão de
estar sempre em interação estreita e assentadas na Socin. Esta somente deixará de ser patológica
através de esforços pessoais e grupais do exemplarismo da reeducação evolutiva.
Prospectiva. Segundo a Paracronologia, a microminoria evolutiva da Conscienciologia
ainda vai existir por muitos séculos na Terra.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a microminoria evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
3. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
4. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
5. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
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6. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
7. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

SEGUNDO A EXPERIMENTOLOGIA, SÓ EVOLUÍMOS EM
GRUPO, GRUPINHO, GRUPELHO OU GRUPÚSCULO SOCIAL OU PARASSOCIAL, SEM JAMAIS ATINGIRMOS A
COLETIVIDADE CÓSMICA NESTA DIMENSÃO INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você é mais da maioria dominante ou mais da microminoria lúcida?
Você se inclui na microminoria evolutiva da Conscienciologia? Como se sente quanto à responsabilidade evolutiva nessa situação ou conjuntura experimental?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 83, 206, 224, 236, 298, 349, 355, 365, 379, 496 e 628.
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 6, 26, 30, 43, 170, 221, 1.014 e 1.069.
3. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 61.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 387.
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MICRORGANISMO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O microrganismo é o princípio consciencial microscópico ou ultramicroscópico, de estrutura uni, pluri ou acelular, podendo pertencer a táxons filogenéticos distintos,
a exemplo dos vírus, das bactérias, das arqueobactérias, dos protozoários, das microalgas, dos
fungos e dos animais de dimensões micrométricas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo micro vem do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”. Foi adotado no Sistema Internacional de Pesos e Medidas em
1960, equivalendo a 1 multiplicador 10-6. O termo organismo procede do idioma Francês, organisme, “organismo; estrutura; associação; grupo”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Micro-organismo. 2. Micróbio. 3. Germe. 4. Animálculo. 5. Ser
vivo invisível a olho nú. 6. Organismo micrométrico; organismo microscópico. 7. Organismo
nanométrico; organismo submicroscópico; organismo ultramicroscópico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo organismo:
antiorganismo; macrorganismo; maxiorganismo; microrganismo; organismal; organísmica; organísmico; organito; paraorganísmica.
Antonimologia: 1. Macro-organismo; macrorganismo. 2. Organismo macroscópico.
3. Princípio consciencial macroscópico. 4. Ser vivo visível a olho nu.
Estrangeirismologia: os microbial bugs; os domínios Bacteria, Archaea e Eukarya na
árvore filogenética da vida; os seres vivos ignoti; o fenômeno do quorum sensing microbiano;
a estratégia astuta de sobrevivência do Human Immunodeficiency Virus (HIV); o timing evolutivo
de cada princípio consciencial; o Evolutionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao impacto dos microrganismos sobre os seres vivos e o Planeta.
Coloquiologia: as bactérias do bem; as bactérias do mal.
Unidade. A unidade de medida do microrganismo é a menor estrutura microbiana capaz
de originar novos indivíduos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; o holopensene da interdependência entre os princípios conscienciais; o holopensene da bioconvivialidade harmônica; os
ecopensenes; a ecopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; a predisposição holopensênica da consciência às doenças; a patopensenidade na condição de fator debilitante das defesas imunológicas;
os morbopensenes exacerbando a virulência do patógeno; a higidez pensênica refletida na higidez
holossomática.
Fatologia: o estágio fetal da consciência em evolução; a posição basilar dos microrganismos na hierarquia evolutiva dos princípios conscienciais; o início do périplo evolutivo da consciência; a individualização da consciência já esboçante no vírus; a prospectiva de milhões de universos físicos surgirem e desaparecerem antes do vírus da atualidade tornar-se Serenão; a evitação
das inculcações pesquisísticas mateológicas sobre a eternidade do passado da consciência; o fato
de todo ser humano ter parentesco, mesmo remoto, com os demais seres vivos, inclusive com
o vírus; o surgimento das primeiras células microbiais na Terra há 3,8–3,9 bilhões de anos; a bactéria na condição de megamãe de todas as mães do mundo; o cosmopolitismo dos microrganismos na superfície e nas profundezas do Planeta; a extensão da biodiversidade microbiana; o fato
de 90% da biomassa terrestre ser composta de seres microscópicos; o fato de 1/3 da vida planetá-

Enciclopédia da Conscienciologia

15157

ria consistir de micróbios habitantes do fundo do mar; o número total de células microbiais no
Planeta estimado em 5.1030; a Bacteriolândia enquanto sinônimo da Terra; a predominância em
quantidade e não em qualidade da lucidez; a versatilidade dos micróbios quanto às exigências nutricionais; as propriedades de resistência e latência dos esporos microbianos, capazes de permanecer viáveis por milhões de anos; a adaptabilidade dos microrganismos extremófilos a ambientes
físicos teoricamente adversos à vida; a bactéria gigante, Thiomargarita namibiensis, medindo excepcionais 750 m de diâmetro e, em condições adequadas, visível a olho nú; a realidade da comunicação intra e interespécies microbianas; a inteligência química dos microrganismos evidenciada nas estratégias de sobrevivência; o egoísmo e o belicismo despontantes no princípio consciencial; a participação crítica dos micróbios na sustentação e manutenção das formas de vida
e ecossistemas planetários; as microbiotas invisíveis nos somas das diversas espécies biológicas;
a estimativa de trilhões de microrganismos residirem no soma humano; as associações mutualísticas da bactéria como sendo manifestação incipiente de interassistencialidade; o parasitismo do vírus denotando a manifestação assediadora primitiva do princípio consciencial; os seres diminutos
capazes de solapar as realizações evolutivas humanas; as doenças transmissíveis; os milhares de
óbitos durante as epidemias devastadoras do passado, decorrentes da ignorância sobre os microrganismos; o acobertamento trágico, na atualidade, da pessoa aidética, ao manter relação sexual
com indivíduo são; o despertar da lucidez quanto à vida microscópica no Século XVII; a recalcitrância dos cientistas em admitir a etiologia e a contagiosidade das doenças microbianas, até o Século XIX; a Idade de Ouro da Microbiologia (1857–1914); o microscópio ótico; o microscópio
eletrônico; as vidas salvas com o advento das vacinas, dos antibióticos e dos antimicrobianos;
as relações grupocármicas abarcando também os princípios conscienciais de nível evolutivo
inferior, inclusive os microrganismos; o fato de tudo no Cosmos estar sob o controle inteligente
e cosmoético, inclusive os microrganismos; a confraria cósmica regida pela megafraternidade,
abarcando todos os seres, até o micróbio.
Parafatologia: a pararrealidade do cordão de prata bacteriano; o ectoplasma de origem
microbial; a hipótese do ectoplasma humano poder veicular microrganismos; a higidez holossomática desejável ao energizador ao exteriorizar ECs à conscin com doença infecciosa; a vulnerabilidade às doenças microbianas da conscin sem autodefesas bioenergéticas; as descompensações
energéticas redutoras das defesas imunológicas; o desequilíbrio psicossomático gerando regiões
orgânicas propensas à invasão microbiana; as doenças adquiridas pela assim com pessoas infectadas; o heterassédio extrafísico predisponente ao contágio e a manutenção dos quadros infecciosos; o hábito saudável de promover a desassim após contato com doentes em geral; a autovivência
do estado vibracional (EV) profilático; a psicometria dos alimentos antes de serem ingeridos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal alertando sobre o risco de contaminação microbiológica; os auto e heterencapsulamentos energéticos defensivos nos ambientes insalubres; a reurbex
condicionando os recordes atuais de moléstias transmissíveis na Terra; o assédio extrafísico franco dos cientistas e governantes trabalhando em pesquisas destinadas à guerra microbiológica;
a impossibilidade da criação do vírus psíquico extrafísico para o psicossoma; a objeção aos fenômenos projetivos, pelos acadêmicos do Século XXI, comparável à resistência dos cientistas do
passado à admissão dos seres microscópicos como sendo agentes de doenças; o amparo extrafísico técnico disponibilizado aos profissionais de saúde; a projeção consciente (PC) precognitiva,
predispondo o microbiólogo ao diagnóstico da enfermidade rara; a confluência sincrônica ao
serviço diagnóstico, na mesma semana ou mês, de pacientes com a doença infecciosa esporádica;
o parafato de nada ocorrer ao acaso; as comunexes evoluciológicas especializadas na vida microscópica dos planetas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo olho humano–lente; o sinergismo automatismo fisiológico–herança genética na fixação das características paragenéticas; o sinergismo da coevolução dos
princípios conscienciais.
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Principiologia: os princípios da Microbiologia; os princípios da Biologia Ambiental;
o princípio do valor intrínseco de cada forma de vida; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: a condição neutra do microrganismo quanto ao código da Moral Cósmica;
o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à bioconvivialidade, até com o micróbio; o Código Internacional de Nomenclatura de Bactérias; o código genético; o código paragenético.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências; a teoria da grupocarmalidade evolutiva; as teorias sobre a origem da vida terrestre;
a teoria da litopanspermia; a teoria endossimbiótica (simbiogênese); a validação da teoria da biogênese, no Século XIX, em contraposição à teoria da abiogênese (geração espontânea).
Tecnologia: as técnicas de microscopia; as técnicas de isolamento dos microrganismos
em cultivo; as técnicas biomoleculares de identificação dos microrganismos; as técnicas diagnósticas, em geral, das doenças transmissíveis; as técnicas de assepsia; as técnicas da Metagenômica aplicadas à pesquisa da microbiodiversidade dos ecossistemas; a técnica da omninteração
energética com todos os seres, do vírus à Consciex Livre (CL), para único fim universalista de
perfeita harmonia (acontecer o melhor para todos).
Laboratoriologia: o laboratório de Microbiologia; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Paracronologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Microbiólogos; o Colégio Invisível dos Biotaxônomos; o Colégio Invisível dos Sanitaristas; o Colégio Invisível dos Epidemiologistas; o Colégio Invisível dos Bioecólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio
Invisível da Megafraternologia.
Efeitologia: o efeito compulsório da evolução consciencial; o efeito da seleção natural
sobre a evolução dos microrganismos; os efeitos dos microrganismos na sustentação dos ecossistemas orgânicos e ambientais; os efeitos deletérios dos microrganismos na ausência de higiene
somática; o efeito de alteração das características organolépticas da matéria submetida à ação
microbiana; a causa invisível (microrganismos) evidenciada pelos efeitos visíveis sobre o ambiente e os seres vivos; o efeito das mudanças climáticas e ambientais sobre a ocorrência das doenças infecciosas.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neopesquisas científicas; as neossinapses criadas a partir das observações do microcosmo microbiano; as neossinapses adquiridas
pelo estudo da evolução dos princípios conscienciais.
Ciclologia: o ciclo de vida do micróbio; os ciclos rápidos e infindáveis de permuta entre
as dimensões físicas e extrafísicas; a porta de entrada para o ciclo multiexistencial da consciência; a participação dos microrganismos nos ciclos da Natureza; o ciclo de vida do parasita no
hospedeiro; o ciclo sazonal das doenças infecciosas; os ciclos epidêmicos; o ciclo pesquisístico
observação-experimentação-demonstração.
Enumerologia: a bioconvivialidade; a coevolutividade; a cosmoeticidade; a holossomaticidade; a interassistencialidade; a pensenidade; a universalidade.
Binomiologia: o binômio parasitismo-dependência; o binômio microcosmo microbiano–
–microuniverso consciencial; o binômio Higiene Somática–Higiene Consciencial.
Interaciologia: a interação microrganismos-ecossistemas; a interação micróbios–plantas–animais pré-humanos–homens; a interação parasita-hospedeiro; a interação germe-doença;
a interação germe-saúde; a interação Ciência-Tecnologia; a interação Cronologia-Evoluciologia.
Crescendologia: o crescendo evolutivo do vírus ao Serenão; o crescendo microrganismo-microbiota; o crescendo cooperação intraespécie–cooperação interespécies; o crescendo nosológico infecção subclínica–doença clínica.
Trinomiologia: o trinômio endemia-epidemia-pandemia; o trinômio parasitismo-simbiose-mutualismo; o trinômio quantidade-diversidade-ubiquidade.
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Polinomiologia: o polinômio das categorias taxonômicas formais domínio-reino-filo-classe-ordem-família-gênero-espécie; o polinômio Microbiologia-Saúde-Agricultura-Indústria-Comércio.
Antagonismologia: o antagonismo célula / paracélula; o antagonismo olho nú / olho
armado (microscópio); o antagonismo imunodeficiência / imunocompetência; o antagonismo
profilaxia / terapia; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo Davi / Golias; o antagonismo
evolução consciente / evolução inconsciente; o antagonismo Verponologia / Mateologia.
Paradoxologia: o paradoxo de a visão micro predispor à reflexão macro sobre a consciência e o Cosmos; o paradoxo de o vírus, o ser mais simples, poder desativar o soma do homem, o ser mais complexo; o paradoxo de a subexposição infantil à sujeira favorecer a instalação das doenças infecciosas.
Politicologia: a cognocracia; as políticas de saúde pública; as políticas de saneamento
básico; as políticas de vacinação em massa; as políticas de gestão de resíduos de risco biológico;
as políticas educacionais; a “desmocracia” da guerra bacteriológica com objetivo genocída.
Legislogia: as leis da Biologia; as leis ambientais; as leis da Bioética; as leis da Biossegurança; a lei do maior esforço evolutivo atuante sobre todos os princípios conscienciais; a lei de
causa e efeito; as leis regendo a Grupocarmologia.
Filiologia: a biofilia; a ecofilia; a naturofilia; a higienofilia; a misofilia; a pesquisofilia;
a evoluciofilia.
Fobiologia: a germofobia; a bacteriofobia; a parasitofobia; a acarofobia; a epidemiofobia; a hidrofobia; a nosofobia.
Sindromologia: as síndromes infecciosas em geral.
Maniologia: a mania de doença (hipocondria); a mania de limpeza; a abluciomania.
Mitologia: o mito de todos os microrganismos serem maléficos; os mitos medievais de
as doenças infecciosas serem causadas por demônios, odores fétidos e vapores dos pântanos;
o mito de as epidemias serem castigos divinos; o mito da maldição de Tutankhamon associado ao
fungo Aspergillus niger.
Holotecologia: a microbioteca; a bacterioteca; a parasitoteca; a micoteca; a bioteca;
a medicinoteca; a ecoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Microbiologia; a Parasitologia; a Micologia;
a Bacteriologia; a Virologia; a Ecologia; a Biotecnologia; a Bioinformática; a Astrobiologia;
a Interdependenciologia; a Holoconviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o microrganismo; o princípio consciencial; o ser parasita; o ser hospedeiro;
a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o microbiólogo; o ecólogo; o higienista; o sanitarista; o médico; o reeducador; o conviviólogo; o pesquisador; o belicista; o terrorista; o contaminador; o assediador;
o descuidado; o bagulhista; o personagem de animação Sujismundo; o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o amparador; o evoluciólogo; o Serenão; o pesquisador holandês Anton van Leeuwenhoek (1632–1723), primeira pessoa a descrever os microrganismos; o químico francês Louis
Pasteur (1822–1895), notável descobridor da origem e prevenção de doenças microbianas; o médico alemão Robert Koch (1843–1910), pioneiro nos estudos sobre a Epidemiologia das doenças
transmissíveis; o microbiólogo russo Sergei Winogradsky (1856–1953), juntamente com o microbiólogo e botânico holandês Martinus Beijerinck (1851–1931), precursores da Microbiologia moderna e responsáveis pelo estabelecimento das bases da Ecologia Microbiana.
Femininologia: a microbióloga; a ecóloga; a higienista; a sanitarista; a médica; a reeducadora; a convivióloga; a pesquisadora; a belicista; a terrorista; a contaminadora; a assediadora;
a descuidada; a bagulhista; a personagem de história infantil Raimunda Sujismunda; a pré-sereno-
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na vulgar; a intermissivista; a amparadora; a evolucióloga; a Serenona; a agrônoma brasileira Veridiana Victória Rossetti (1917–2010), pioneira no estudo das doenças microbianas das plantas cítricas; a bióloga austríaca Ruth Sonntag Nussenzweig (1928–), atuante no controle e erradicação
de doenças tropicais, em especial a malária; a citogeneticista italiana Mathilde Krim (1926–), estudiosa dos vírus causadores de câncer e fundadora da AIDS Medical Foundation (mais tarde,
Foundation for AIDS Research); a microbióloga estadunidense Rebecca Craighill Lancefield
(1895–1981), responsável pela classificação imunoquímica dos estreptococos e autora de mais de
50 livros.
Hominologia: o Homo sapiens evolutionarius; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens echologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens immundus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens investigator.
V. Argumentologia
Exemplologia: microrganismo conhecido = o pertencente à espécie ou grupo identificado e classificado pelos métodos laboratoriais disponíveis; microrganismo ignorado = o compreendido entre os 99% das espécies microbianas terrestres, impossíveis de identificação ou classificação nas condições laboratoriais conhecidas até o presente (Ano-base: 2014).
Culturologia: a cultura da Microbiologia; a cultura científica; a cultura da saúde holossomática; a cultura do respeito universal à vida.
Escalologia. Sob a ótica da Evoluciologia, destacam-se 3 tipos de partículas infecciosas
subvirais, descobertas no século XX e admitidas atualmente (Ano base: 2014) como sendo as representantes mais simples da escala biológica, tendo em comum as estruturas moleculares atipicamente desprovidas de genes codificadores de proteínas, sem perder, no entanto, o potencial de patogenicidade para os seres vivos. Ei-las, em ordem alfabética:
1. Príons. O nome deriva da expressão Proteinaceous Infectious Only Particle (Partícula Infecciosa Puramente Proteica) a qual foi demonstrada pela primeira vez em 1982, pelo médico
estadunidense Stanley Prusiner (1942–). Os príons são proteinas aberrantes, não sendo considerados formas de vida, visto não conterem material genético e serem incapazes de replicação. Contudo, são capazes de induzir a alteração de proteínas normais, criando assim, cópias de si mesmos.
As doenças causadas pelos príons são as encefalopatias espongiformes transmissíveis (TSEs), por
exemplo, o Kuru e a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) em humanos, o Scrapie em ovinos
e a Doença da Vaca Louca em bovinos. Outras doenças neurodegenerativas, entre elas o Alzheimer e a Doença de Parkinson, também vem sendo investigadas quanto à etiologia priônica.
2. Viroides. Constituem os menores e mais simples patógenos de plantas conhecidos.
Foram descobertos em 1971 pelo fitopatologista Theodor Otto Diener (1921–). Os viroides são
considerados parasitas moleculares no limiar da vida, pois consistem de única mólecula de ácido
ribonucleico (RNA) circular, de cadeia simples, desprovida de envoltório proteico (capsídeo),
sendo totalmente dependentes da célula hospedeira, a qual infectam, para replicarem-se.
3. Virusoides. São similares ao viroides, porém pertencem à categoria dos chamados
RNA satélites, os quais dependem de vírus auxiliares (vírus helpers) para serem transportados até
o interior da célula hospedeira, onde são replicados. Nesse sentido, os satélites podem ser considerados parasitas dos helpers.
Fósseis. Há indícios dos viroides e virusoides serem "fósseis vivos”, relíquias moleculares do “Mundo de RNA”, o qual antecedeu o mundo celular atual fundamentado no ácido desoxirribonucleico (DNA) e nas proteínas.
Impactologia. Segundo a Ecologia, o impacto dos microrganismos sobre o Planeta
é constatado tanto no mundo natural, quanto nos diversos setores da Socin. Em ambas as situa-
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ções, as consequências advindas podem ser benéficas ou nocivas ao ambiente e aos seres vivos
em geral, havendo, no entanto, predominância dos efeitos homeostáticos.
Natureza. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 eventos encontradiços em a Natureza, nos quais a participação dos microrganismos é determinante:
1. Cadeia alimentar: os microrganismos decompositores e fotossintetizantes representando o nível trófico básico dos ecossistemas terrestres e aquáticos.
2. Ciclos biogeoquímicos: a ação dos microrganismos na reciclagem dos componentes
bióticos (seres vivos) e abióticos (solo, ar e água) da biosfera.
3. Microbiotas somáticas: as comunidades de micróbios colonizadoras dos diferentes
sítios orgânicos dos hospedeiros, desempenhando funções de síntese de substâncias essenciais ao
metabolismo e proteção contra a invasão de patógenos.
4. Oxigenação atmosférica: a geração de cerca de 80% do oxigênio presente na atmosfera terrestre pelo fitoplâncton.
5. Patogênese: o envolvimento dos microrganismos na instalação de moléstias em plantas, animais pré-humanos e humanos.
Socin. Eis, na ordem alfabética, 12 exemplos de aplicações dos microganismos associadas à atividade humana contemporânea:
01. Biorremediação: a detoxificação de poluentes químicos do solo e da água, por
exemplo, a eliminação do óleo derramado no mar por navios; a degradação dos Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) absorvidos e excretados pelas plantas, no processo da fitorremediação.
02. Biossensoriamento: a detecção de poluentes ou patógenos na água, no solo ou nos
alimentos, pela ativação de marcadores químicos microbianos.
03. Biotecnologia: o uso de ferramentas e modelos biotecnológicos virais, bacterianos
e fúngicos.
04. Controle biológico de insetos pragas: a infecção seletiva de insetos pragas da agricultura por microrganismos entomopatogênicos.
05. Controle biológico de plantas invasoras: a destruição seletiva de plantações de espécies vegetais daninhas e narcóticas por fungos fitopatogênicos.
06. Criminologia: as investigações forenses das contaminações hospitalares por negligência médica, dos surtos de infecções alimentares, do contágio com Doença Sexualmente Transmissível (DST) consequente a crime sexual e do uso de bioarmas para o agroterrorismo, bacterrorismo ou bioterrorismo.
07. Fertilização do solo: a adubação orgânica do solo; a compostagem.
08. Pesquisa de contaminação fecal: a identificação de coliformes (bactérias) fecais na
água ou alimentos, indicadores de contaminação com dejetos humanos ou animais.
09. Produção de alimentos: as azeitonas; a cerveja; o chucrute; o iogurte; a manteiga;
o molho de soja; o pão; os picles; o queijo; os vegetais transgênicos; o vinagre; o vinho.
10. Sínteses químicas: a produção de categorias variadas de compostos, entre eles, ácidos orgânicos, álcoois, medicamentos, vitaminas, as enzimas celulase e peroxidase, a celulose,
o corante índigo e o plástico biodegradável.
11. Terapêutica: a bacterioterapia; os probióticos; as vacinas; a terapia gênica.
12. Tratamento de esgotos: a degradação dos resíduos orgânicos das águas servidas de
origem doméstica, comercial ou industrial.
Metaforologia. No tocante à Ciência Conscienciologia, seguem, na ordem alfabética,
7 expressões metafóricas, emprestadas do universo microbiológico, referentes a aspectos trafaristas da condição humana ou da Socin, apontados para a autorreflexão da conscin lúcida:
1. Proéxis bacteriana: o espaço intraconsciencial ocupado com ninharias solapadoras
dos desempenhos evolutivos. Autossuperação: a autorganização; a higiene consciencial.
2. Síndrome sub-bacteriana: a pusilanimidade da consciência refém do assédio. Autossuperação: a vontade decidida; o autodiscernimento lógico; o livre arbítrio autoconsciente.

Enciclopédia da Conscienciologia

15162

3. Vírus consciencial: o megassediador ou intrusor franco, o pior tipo de vírus para
a consciência; o satélite de assediador ou “bucha de canhão”. Chama atenção o paralelo entre
a dupla assediador–satélite de assediador com o duo parasitário vírus auxiliar–RNA satélite (virusoide), remetendo à força poderosa do automatismo evolutivo. Autossuperação: a descoberta da
Cosmoética; a opção pela interassistencialidade.
4. Vírus da Socin: as sociopatias das conscins; os trafares sociais ou socioculturais. Autossuperação: a priorização do autodiscernimento sobre as patologias do psicossoma.
5. Vírus de computador: o softwer malicioso propagado pela consbel ciberterrorista,
corrompendo ou excluindo arquivos. Autossuperação: a Cosmoética aplicada à evitação das crueldades interconscienciais.
6. Vírus do belicismo: a índole das consréus dominadas pelo subcérebro protorreptiliano, promotoras dos conflitos armados e de todas as formas de terrorismo. Autossuperação: a vivência da fraternidade universalista.
7. Vírus do conscienciólogo superficial: a tendência à simplificação das autopesquisas
conscienciológicas, carentes de originalidade, detalhismo e exaustividade. Autossuperação: o autesforço para o refinamento das autopesquisas, combatendo a intrusão e a proliferação de ideias
mutiladoras, banalizadoras ou desqualificadoras do corpus de conhecimentos da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o microrganismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
02. Biodiversidade: Intrafisicologia; Neutro.
03. Coevolução: Evoluciologia; Neutro.
04. Epidemioprofilaxia: Paraprofilaxiologia; Neutro.
05. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
06. Interdependenciologia: Grupocarmologia; Homeostático.
07. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
08. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
09. Micrassediador invisível: Parapatologia; Nosográfico.
10. Naturofilia: Filiologia; Homeostático.
11. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
12. ParaDNA: Parageneticologia; Neutro.
13. Parasitismo: Parasitologia; Neutro.
14. Périplo evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
15. Síntese da vida: Intrafisicologia; Neutro.

A EXTENSÃO DO IMPACTO DOS MICRORGANISMOS SOBRE A VIDA TERRESTRE EXPÕE O MECANISMO DA MEGAFRATERNIDADE SUPERINTENDENDO OS DESEMPENHOS
DA CONSCIÊNCIA, DESDE O ESTÁGIO EVOLUTIVO FETAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a importância dos microrganismos
para a sustentação e manutenção da vida planetária? Quais aprendizados evolutivos aufere a partir
desse fato?
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MICROUNIVERSO INTRANSITÁVEL
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O microuniverso intransitável é a condição intraconsciencial da consciência fechada em si mesma e incapaz de extroversão ou comunicabilidade sadia, razoável, nas autovivências de cada momento evolutivo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro prefixo micro procede do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em pequena quantidade; pouco importante”. Foi adotado no Sistema Internacional de Pesos
e Medidas de 1960, equivalendo a 1 multiplicador 10-6. O vocábulo universo provém do idioma
Latim, universus, “todo; inteiro; universo; toda a terra”, composto por unus, “um; apenas um; único”, e versus, “voltado; virado; mudado; inclinado; propenso”. Surgiu no Século XV. O segundo
prefixo in deriva também do idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra trânsito vem do
mesmo idioma Latim, transitus, “ação de passar; passagem”, de transire, “passar de um lugar
a outro; passar; decorrer (o tempo)”. Apareceu no Século XIX. O sufixo vel procede igualmente
do idioma Latim, bilis, “passível de; mais raramente; agente de”. O vocábulo intransitável surgiu
também no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Microuniverso intrafegável. 02. Microuniverso incomunicável.
03. Consciência incomunicável. 04. Consciência inabordável. 05. Consciência autista. 06.
Consciência superintrovertida. 07. Autencapsulamento patológico. 08. Intrarrealidade doentia.
09. Solilóquio acrítico. 10. Antiacareação pessoal; autopensenização anticosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo universo:
microuniverso; universal; universalidade; Universalismo; universalista; universalização; universalizador; universalizadora; universalizar; universalizável; universidade; universitário; universitarismo; universo-ilha.
Neologia. As 3 expressões compostas microuniverso intransitável, microuniverso intransitável infantil e microuniverso intransitável adulto são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Microuniverso receptivo. 2. Microuniverso exposto. 3. Consciência
comunicativa. 4. Consciência extrovertida.
Estrangeirismologia: os deficits mentais; o antidiscernimento esbanjador da aplicação
dos insights, intuições e inspirações do amparo extrafísico de função; o cleansing of thosenes.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao tato físico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da introversão profunda; os criptopensenes; a criptopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; a vacuidade
autopensênica; a única terapêutica a partir da ruptura dos pensenes disfuncionais; a carência da
expurgação autopensênica; a necessidade da autodepuração pensênica ou clarificação autopensênica; os ajustes da autopensenidade; as reformulações autopensênicas; a libertação dos pensenes
nocivos; a catarse autopensênica inevitável; a ausência da Higiene Pensênica.
Fatologia: o microuniverso intransitável; a incomunicabilidade pessoal; a mudez consciencial; a monovisão pessoal; a incapacidade de interpretação do próprio ego; o ádito do microuniverso consciencial estéril na condição de conceptáculo de neoideias; a desordem do microuniverso consciencial; o raciocínio falhado; a fadiga psíquica; a dismnésia; as neuróglias patológicas;
os autotrafais; o subcérebro abdominal na idade adulta; o predomínio do porão consciencial;
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a condição da manutenção da anticura; o autorrestringimento consciencial superposto; o aumento
das peias pessoais; o refúgio permanente no egão; o umbigão expandido; o autofechamento por
medo; o autofechamento por arrogância; o repúdio aos neoconstructos; a ausência da autocrítica;
o rechaço da conscin afastando os compassageiros evolutivos; o insulamento patológico; a autexclusão regressiva; o desequilíbrio da intimidade consciencial; a disfunção da engrenagem da
intelecção pessoal; a capacidade ociosa, o desperdício ou a não interiorização na força presencial
das possíveis potencialidades, talentos e dons da pessoa; a Autoperfilologia ignorada; a Egologia
expandida para dentro, patológica e centripetamente; a autoimagem deformada no confronto com
as outras consciências, fatos e realidades do entorno das autovivências; o controle interno negativo aumentando as coleiras sociais do ego; a assincronia autoconsciente com o fluxo das manifestações sincrônicas e consecutivas do Cosmos; a insatisfação mantendo o mau humor; a ausência
franca da inteligência evolutiva (IE); o ponteiro consciencial apontado permanentemente para si
mesmo; a desconfiança perturbadora quanto aos recursos da vida; a amaurose quanto aos objetivos evolutivos no âmbito do grupocarma; a falta de reciclagens contínuas e autodepurações em
cadeia aprofundando as autointoxicações; a ausência de eutimia e paz pessoal capaz de interagir
com o holopensene mais amplo; o autojuízo crítico em ação.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autobloqueio energético do laringochacra; a urgência da clarificação da psicosfera energética pessoal.
III. Detalhismo
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras.
Efeitologia: a acumulação nociva dos efeitos, resquícios e ricochetes interconscienciais
do passado.
Neossinapsologia: a impercuciência quantos aos cons magnos e neossinapses.
Binomiologia: o binômio patológico microuniverso intransitável por si–microuniverso
intransitável por outrem.
Antagonismologia: o antagonismo microuniverso mínimo / microuniverso amplo; o antagonismo coesão interna / desconexão externa.
Paradoxologia: o paradoxo da sofisticação do microuniverso pessoal ante o simplismo
doentio da autovivência; o paradoxo da conscin autassediada sem heterassédio.
Politicologia: a asnocracia.
Holotecologia: a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Autopensenologia; a Introspecciologia;
a Intencionologia; a Voliciologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autocoerenciologia; a Autorrecexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin estafada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o componente da massa humana impensante.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a componente da massa humana impensante.
Hominologia: o Homo sapiens intransibilis; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens depurator; o Homo
sapiens refinator; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens vigilans.
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V. Argumentologia
Exemplologia: microuniverso intransitável infantil = o da criança autista; microuniverso
intransitável adulto = o da pessoa madura introvertida.
Culturologia: a Multiculturologia da Intraconscienciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 categorias de conscins apresentando algum nível patológico da condição do microuniverso intransitável:
1. Conscin antienergossomática: a energeticamente “casca grossa”.
2. Conscin antiparapsíquica: a de “vida intrafísica trancada”, antiprojetiva.
3. Conscin autista: a da criança inacessível no próprio mundo íntimo.
4. Conscin incomunicável: a personalidade extremamente fechada em si própria.
5. Conscin interiorota: a tendente à apriorismose.
6. Conscin neofóbica: a refratária às realidades novas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o microuniverso intransitável, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
07. Conscienciologia Profunda: Intraconscienciologia; Neutro.
08. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
11. Recin: Recexologia; Homeostático.
12. Truncagem intraconsciencial: Intraconscienciologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO INTRACONSCIENCIAL DO MICROUNIVERSO
INTRANSITÁVEL REVELA SEMPRE ALGUMA INTOXICAÇÃO
PARAGENÉTICA MULTISSECULAR, OU MILENAR, NA ESTRUTURA DO HOLOBIOGRAFOGRAMA DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é mais aberto ou fechado consciencialmente?
Tem o microuniverso mais transitável ou intransitável?
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MÍDIA BARATROSFÉRICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mídia baratrosférica é o aparato produtor e difusor anticosmoético de
conteúdo antievolutivo empregado em meios de comunicação de massa objetivando atrair, influenciar, ludibriar, contagiar, alucinar e / ou manipular a opinião pública.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo mídia vem do idioma Inglês estadunidense, media, forma reduzida
de mass media, “meios de comunicação de massa”, e este do idioma Latim, media, “meios”, plural de medius, “meio; centro; metade”. Apareceu no Século XX. O termo báratro deriva do idioma Latim, barathrum, “abismo onde se lançavam os criminosos”, e este do idioma Grego, bárathron, “buraco profundo; abismo; voragem; inferno”. Surgiu no Século XVII. A palavra esfera,
também é proveniente do idioma Grego, sphaîra, “todo corpo redondo; bola para jogar”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Mídia antievolutiva. 2. Mídia anticosmoética. 3. Meio de comunicação de massa patológico. 4. Veículo de comunicação de massa nosográfico. 5. Veículo de comunicação de massa megassediador. 6. Sistema comunicacional parapatológico.
Neologia. As 4 expressões compostas mídia baratrosférica, minimídia baratrosférica,
maximídia baratrosférica e megamídia baratrosférica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Mídia interassistencial. 2. Mídia evolutiva. 3. Mídia conscienciológica. 4. Mídia tarística. 5. Mídia cosmoética.
Estrangeirismologia: a interação dogmática urbi et orbi; a programação sanguinolenta
do pay-per-view (PPV); a mass media patológica; a broadcast nosográfica; o tabloid sensacionalista; a Internet Age; o spam; o marketing viral; a multimedia dispersiva; os games; as mídias sociais (Facebook, Google+, LinkedIn, Orkut, Twitter, YouTube); a World Wide Web (WWW);
o show business do delírio coletivo; o reality show fake; o black hole midiático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades cosmoéticas evolutivas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contrapondo-se ao tema: – Comunicação requer cosmoeticidade.
Coloquiologia. Eis duas expressões populares pertinentes ao tema: – Se espremer sai
sangue (tabloide sensacionalista). Só passa desgraça (telejornal apelativo).
Citaciologia. Eis duas citações relativas ao tema: – Falem bem ou falem mal, mas falem
de mim (Oscar Wilde, 1851–1900). Os fofoqueiros são párias da virtude (Confúcio, 551–479
a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Baratrosfera; a convergência e a irradiação dos
pensenes nosográficos ou patológicos; o holopensene dos conflitos pessoais e grupais; o holopensene da concorrência pela atenção das grandes massas; o holopensene da busca pela fama e poder;
os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os ictopensenes; a ictopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os hipnopensenes nosográficos; a hipnopensenidade doentia; os loxopensenes; a loxopensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; os cifopensenes; a cifopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; a ausência dos ortopensenes; a ausência da ortopensenidade; a ausência dos prioropensenes; a ausência da prioropensenidade; a ausência do holopensene pessoal
da Autodiscernimentologia e Cosmoeticologia.
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Fatologia: a mídia baratrosférica; a mídia na Era das Consréus; a régua não qualitativa
dos sistemas de mídia; os pontos de audiência das emissoras de rádio e televisão; a tiragem dos
periódicos; os views dos vídeos e os hits dos textos da Internet; a lavagem cerebral de massa dirigida pela mídia baratrosférica e protagonizada pela Socin; a indústria da telenovela onde a vida
imita a Baratrosfera; a indústria cinematográfica das ectopias afetivas; o programa de televisão
religioso tipo liturgia lisérgica; o programa de auditório tipo lavanderia; o programa radiofônico
e televisivo eleitoreiro milionário; o ato de assistir televisão enquanto atividade cotidiana mais vezes realizada por dia, seguida do encontro regular com familiares e amigos; a indústria radiofônica do blá-blá-blá; a radiotia; o pseudolazer sadio nos veículos de comunicação de conteúdo baratrosférico; a exploração midiática sensacionalista dos crimes hediondos, catástrofes, guerras, atentados terroristas, situações de crise ou outros assuntos polêmicos e nosográficos; a banalização do
homem-bomba; a calamidade virando banalidade; o pseudojornalismo investigativo; o jornalismo
da economia-cassino; o advento da Internet silenciando a gritaria dos pregões viva voz do mercado financeiro; os Websites midiatizando o mau humor do mercado financeiro aos quatro ventos;
as vitrines midiáticas sociais do primeiro, segundo e terceiro setor; os 15 minutos de fama; a celebridade instantânea; o ostracismo seguido do autocídio lento; a tirania midiática; o incentivo ao
consumismo dos anúncios publicitários; a publicidade ilusória; a ausência de prioridades evolutivas nos sistemas midiáticos; a central de notícias baratrosféricas; a responsabilidade dos consumidores; a convergência das mídias para assuntos baratrosféricos; a Deep Web veiculando conteúdo
baratrosférico na Internet; o déficit de atenção causado pelo uso inadequado da Internet; a comunicação mediada por notebooks, tablets e smartphones conectando virtualmente milhões de conscins e ao mesmo tempo isolando-as do convívio face to face; a liberdade de expressão possibilitada no mundo Web; a glasnost da Tecnologia da Informação; o exercício de cidadania através das
mídias interativas; a mobilização pela mídia e protesto pela Internet; a Internet alavancando a tarefa do esclarecimento (tares) através das tertúlias conscienciológicas online.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal inobservada; o embotamento energético decorrente do
acesso aos conteúdos da mídia baratrosférica; o vampirismo energético online; a plateia de assediadores extrafísicos; o resgate na Baratrosfera ao invés do resgate da Baratrosfera; a manutenção
da conexão com os assediadores extrafísicos; a intoxicação holochacral cronicificada; o onirismo
pesadelar inviabilizando a projetabilidade lúcida (PL); o retorno à Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico subcerebralidade-autassedialidade-heterassedialidade; o sinergismo credulidade-sugestionalidade; o sinergismo prolixidade-verborragia;
o sinergismo ilogicidade-insensatez; o sinergismo radiotismo-videotismo.
Principiologia: a ausência do princípio da descrença (PD); a ausência do princípio da
Cosmoeticologia; o princípio da não linearidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da sociedade em rede enquanto base organizacional, comunicológica, Cosmoética, evolutiva e interassistencial na implantação do Estado Mundial.
Tecnologia: a técnica patológica de prender a atenção do público a qualquer preço; as
técnicas do blefe sustentadas na ideia de o público gostar de ser enganado; as técnicas de posicionar o conteúdo publicado ou produto na Socin com base nas pesquisas estatísticas dos interesses
pessoais; a técnica do cosmograma; a técnica da cosmanálise, a técnica de ler nas entrelinhas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos negativos da fama; os efeitos nosográficos do megassencionalismo midiático sobre a opinião pública; os efeitos das diretrizes midiáticas influindo nas mudanças
comportamentais da Socin; os efeitos nocivos do poder da mídia; os efeitos dessensibilizantes das
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notícias bombásticas; os efeitos da Internet na chamada mídia antiga; os efeitos transformadores
dos processos comunicativos a partir das redes sociais; os efeitos das novas tecnologias intelectuais influenciando a neuroplasticidade cerebral.
Neossinapsologia: o bloqueio das neossinapses evolutivas através da apreensão do conteúdo da mídia baratrosférica; a estratificação das sinapses antievolutivas emperrando o autodiscernimento; o remapeamento das conexões neurais, apagando os circuitos da leitura concentrada offline (cognição) em detrimento da leitura dispersiva online.
Ciclologia: o ciclo doentio notícia trágica–comocionalismo grupal–insensibilidade coletiva.
Enumerologia: a mídia espalhafatosa; a mídia espetaculosa; a mídia enganadora; a mídia sarcástica; a mídia malintencionada; a mídia pornográfica; a mídia sórdida.
Binomiologia: o binômio mídia online–coliseu digital; o binômio palco intrafísico–bastidor extrafísico; o binômio micro click–macro money (Internet); o binômio (dupla) artista-tiete;
o binômio (dupla) ídolo humano–idólatra; o binômio difamador-difamado; o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio tares-tacon.
Interaciologia: a interação redator-leitor; a interação conteúdo-público; a interação radialista-ouvinte; a interação apresentador-telespectador; a interação mídia-audiência; a interação conteúdo midiático–holopensene da Socin; a interação radiofrequência–holopensene da Socin; a interação tertúlia conscienciológica–teletertuliano.
Crescendologia: o crescendo insano quanto mais fama se tem mais fama se quer.
Trinomiologia: o trinômio belo-bom-verdadeiro; o trinômio lógica-ética-estética; o trinômio sociedade em rede–Internet–mídia; o trinômio Cosmoeticologia-Comunicologia-Taristicologia.
Polinomiologia: o polinômio riqueza-beleza-fama-sucesso; o polinômio alienante teleidiotismo-infoidiotismo-videogameidiotismo-radiotismo-bibliotismo.
Antagonismologia: o antagonismo autodiscernimento / antidiscernimento; o antagonismo cosmoética / anticosmoética; o antagonismo evolutivo / antievolutivo; o antagonismo prioritário / dispensável; o antagonismo interassistência / assédio; o antagonismo proéxis / antiproéxis; o antagonismo exemplarismo / antiexemplarismo.
Paradoxologia: o paradoxo da megacomunicação superdesinformadora; o paradoxo da
douta ignorância; o paradoxo da autescravidão ao dispensável.
Politicologia: a política do pão e circo; a política da cangalha de jegue.
Legislogia: a lei da jângal; a lei de Gerson; a lei patológica de talião; a lei ignorada; as
leis do mercado balizadas pela Socin ainda patológica; a lei da propriedade intelectual carente de
revisões; a lei da causa e efeito.
Fobiologia: o medo de perder a fama; o medo de perder a audiência; o medo de perder
o status; a gerontofobia; o medo de perder a criatividade; o medo de perder a voz; o medo do fracasso midiático; o medo da opinião pública; o medo de a máscara cair.
Sindromologia: a síndrome do popstar; a síndrome de Michael Jackson; a síndrome do
ostracismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome do vampirismo bioenergético; a síndrome da mediocrização consciencial;
a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da apriorismose; a síndrome da distorção da
realidade; a síndrome da gurulatria; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: as patomanias dos ídolos e personagens midiáticos transformando-se em
patomania popular.
Mitologia: o mito de a fama trazer felicidade.
Holotecologia: a patopensenoteca; a psicopatoteca; a regressoteca; a nosoteca; a antissomatoteca; a paradoxoteca; a controversioteca; a comunicoteca; a recexoteca; a argumentoteca;
a cognoteca; a criticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Enganologia;
a Besteirologia; a Histrionologia; a Subcerebrologia; a Patopensenologia; a Parapatologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a consciênçula; a conscin baratrosférica; a consener;
a consbel; a conscin autassediadora; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a personalidade despriorizadora.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o megassediador; o apático; o crédulo; o autassediado; o desfocado; o incauto; o omisso; o populista; o robotizado; o ator; o apresentador; o mitômano; o vidiota; o tiete; o farsista; o cínico; o comprador; o crítico; o debatedor; o etólogo; o estudante; o jornalista; o político; o lobista; o leitor; o pesquisador; o psicólogo; o professor; o antenado; o vendedor; o agitador de ideias; o intermissivista; o parapercepciologista; o semperaprendente; o verbetógrafo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a megassediadora; a apática; a crédula; a autassediada; a desfocada; a incauta; a omissa; a populista; a robotizada; a atriz; a apresentadora; a mitômana; a vidiota; a tiete; a farsista; a cínica; a compradora; a crítica; a debatedora; a etóloga; a estudante; a jornalista; a política; a lobista; a leitora; a pesquisadora; a psicóloga; a professora; a antenada; a vendedora; a agitadora de ideias; a intermissivista; a parapercepciologista; a semperaprendente; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens coercitor; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens fictor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens technologus;
o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimídia baratrosférica = a irradiação conteudística anticosmoética em
limites regionais, abrangendo bairro ou cidade; maximídia baratrosférica = a irradiação conteudística anticosmoética em esfera nacional, no âmbito de país; megamídia baratrosférica = a irradiação conteudística anticosmoética em escala planetária.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura Hollywoodiana; a cultura cyberpunk;
a cultura dos zumbis; a cultura dos vampiros; a cultura underground; a cultura do vídeogame;
a cultura da realidade virtual ou hiperrealidade; a cultura nerd.
Recursos. Conforme a Intencionologia, perante as motivações pessoais ou grupais, os
autores de conteúdo informacional baratrosférico e as personalidades midiáticas costumam usar
linguagem eufemística e adotar pseudônimos para se popularizarem perante o público-alvo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mídia baratrosférica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anestesia midiática: Psicossomatologia; Neutro.
02. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Besteirol: Comunicologia; Nosográfico.
04. Brilhareco intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
05. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
06. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
07. Corrente baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
Holopensene midiático: Holopensenologia; Neutro.
Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome da mediocrização: Parapatologia; Nosográfico.

A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA MÍDIA BARATROSFÉRICA
REFORÇA A MANIFESTAÇÃO DA SOCIN PATOLÓGICA,
MOVIDA PELAS MASSAS IMPENSANTES DOS TEATROS
ANTIEVOLUTIVOS TERRESTRES, CARENTES DE TARES.
Questionologia. Quais papéis estabelece você, leitor ou leitora, em relação à mídia baratrosférica? Já pensou em atuar ao modo de antagonista cosmoético tarístico? Como?
Bibliografia Específica:
1. Cardoso, Gustavo; A Mídia na Sociedade em Rede: Filtros, Vitrines, Notícias; revisores Aleidis de Beltran; Fátima Caroni; & Mauro Pinto de Faria; 528 p.; 12 caps.; 612 refs.; 23 x 16 cm; br; FGV; Rio de Janeiro, RJ; 2007;
páginas 18 e 22.
2. Carr, Nicholas G.; A Geração Superficial: O que a Internet está fazendo com os nossos Cérebros; revisores Olga Sérvulo; & Amanda Leal; trad. Mônica Gagliotti; & Fortunato Friaça; 312 p.; 10 caps.; 1 foto; 54 refs.; 20,5
x 13,5 cm; br.; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 54 a 58 e 71.
Webgrafia Específica:
1. Silva, Joaquim Perfeito da; “Arte Rupestre”: Conceito e Marco Teórico; Artigo; 2004; 1 citação; 1 E-mail;
1 enu.; 2 ilus.; 21 refs.; disponível em: <http://www.rupestreweb.info/conceito.html>; acesso em: 23.06. 13.

R. E.
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MIDIOGRAMA
(MIDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O midiograma é a aferição, análise, explicitação e avaliação realizadas pela
conscin leitora, telespectadora, ouvinte e internauta para mensurar, definir e qualificar a influência dos meios de comunicação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo mídia vem do idioma Inglês, media, forma reduzida de mass media, “meios de comunicação de massa”, e este do idioma Latim, media, “meios”, plural de medius, “meio; instrumento mediador; elemento intermédio”. Apareceu no Século XX. O elemento
de composição grama provém do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra;
texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”.
Sinonimologia: 1. Midiometria. 2. Análise da influência da mídia no holopensene.
3. Análise Midiométrica. 4. Mensuração dos efeitos da mídia na consciencialidade. 5. Balanço
midiológico.
Neologia. As 3 expressões midiograma, midiograma elementar e midiograma avançado
são neologismos técnicos da Midiologia.
Antonimologia: 1. Conscienciograma. 2. Invexograma. 3. Proexograma. 4. Psicograma.
5. Sociograma.
Estrangeirismologia: o media merchandising; os mass media; o do it self estimulado
pela Internet.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocriticidade midiática.
Citaciologia: – O meio é a mensagem (Marshall McLuhan, 1911–1980).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal midiático; o holopensene manipulador; o holopensene artístico; o egopensene; a egopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; as fixações holopensênicas desencadeadas por fotos e filmes; o holopensene do ambiente doméstico influenciado pelas telenovelas; a pensenização carregada no sen.
Fatologia: o midiograma; o impacto das informações propagadas pela mídia na cognição
pessoal; a influência da telenovela no comportamento das pessoas; o mimetismo provocado pela
propaganda; a alfabetização midiática; as redes sociais na condição de Ágora moderna; a Internet
enquanto catalisadora da indústria cultural; o jornalismo travestido de espetáculo; a mídia enquanto epicentro do entretenimento; o jornalismo cor-de-rosa; o tempo ocioso frente à televisão
e à Internet; a Era da Solidão no contexto da Internet; a geração Y; a Era da Superinformação;
a subinformação; a mensagem subliminar; a mídia tolhendo a subjetividade; os ídolos, atores
e atrizes inspiradores de nomes da prole; a informação psicossomática; a linguagem imperativa da
propaganda; a opinião formada a partir da informação difundida pela mídia; o jornalismo enquanto deformador de opinião; as mídias sociais; os fakes do ciberespaço; os bordões difundidos
pelas telenovelas; o engodo da propaganda; as ondas de consumo desencadeadas pela publicidade; o avatar representando a máscara digital; o jornalismo propagando o mau exemplo; a autocensura; os títulos jornalísticos anticosmoéticos; o pensamento único; o feedback dos internautas em
relação às matérias jornalísticas; os memes; o internetês; a hiperatividade cerebral estimulada pela Internet; a dependência do celular; a lucidez frente às informações propagadas pela mídia;
a educomunicação; a convergência midiática; a inteligência coletiva; a comunicação com vistas
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ao esclarecimento; a autocrítica informativa; a mídia transformada em instrumento de rapport;
a cosmovisão dos fatos promovida pela técnica do cosmograma; a tertúlia transmitida em tempo
real desencadeando a tares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática da tarefa
energética pessoal; a sinalética energética pessoal; a mobilização básica de energias (MBE); as
evocações de consciexes a partir do contato com textos, fotos e vídeos; a influência de consciexes
na escolha de programas televisivos ou reportagens; o rapport assistencial promovido pelas mensagens da publicidade, do cinema e da televisão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mídia-conhecimento; o sinergismo autodiscernimento-esclarecimento; o sinergismo informação-reflexão; o sinergismo experimentológico comunicabilidade-intelectualidade-criticidade; o sinergismo da autorganização pensênica; o sinergismo autoquestionamento-heteroquestionamento.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao jornalismo, publicidade
e propaganda.
Codigologia: a inscícia quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da persuasão; as teorias da comunicação; a teoria da robéxis.
Tecnologia: a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica do autodiscernimento; a técnica do estado vibracional profilático; a técnica da autodisciplina pensênica; a técnica da análise do discurso; a técnica do detalhismo; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Voluntariologia: o voluntariado da conscienciometria; o voluntariado da Associação
Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da mentalsomática; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos
Comunicólogos.
Efeitologia: os efeitos do belicismo cinematográfico nas consbéis; os efeitos positivos
do jornalismo na consolidação da cidadania; os efeitos das redes sociais na busca de solucionáticas; os efeitos negativos advindos de postagens na Internet; os efeitos da publicidade no consumo desmensurado; os efeitos da mídia a favor do esclarecimento do receptor; os efeitos assistenciais das campanhas beneficentes feitas via publicidade e propaganda; os efeitos da transmissão
da tertúlia online na proéxis pessoal; os efeitos do discurso jornalístico na formação da opinião;
o efeito viral da Internet; os efeitos no autodiscernimento da pessoa empenhada em aplicar o midiograma.
Neossinapsologia: as neossinapses da autavaliação; as neossinapses da autocrítica; as
neossinapses do autoconhecimento; as neossinapses relativas à percepção do funcionamento da
mídia.
Ciclologia: o ciclo propaganda-consumismo; o ciclo cerveja-futebol difundido pela publicidade e propaganda; o ciclo informação-autavaliação.
Enumerologia: o conscienciograma; o cosmograma; o proexograma; o invexograma;
o recexograma; o sociograma; o psicograma.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio notícia-esclarecimento;
o binômio texto-hipertexto; o binômio midiatização-mediocrização; o binômio informação-omissão no jornalismo; o binômio conteúdo-forma; o binômio leitura linear–leitura não linear.
Interaciologia: a interação entre fãs e artistas; a interação patológica de conscins borderlines com informações nosográficas noticiadas pela imprensa; a interatividade entre emissores e receptores promovida pela Internet.
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Crescendologia: o crescendo alfabetização midiática–autocrítica midiática; o crescendo evocação–assimilação de holopensenes a partir do contato com informações difundidas pela
mídia; o crescendo tempo de exposição–influência da mídia.
Trinomiologia: o trinômio informar-silenciar-manipular.
Polinomiologia: o polinômio jornal-rádio-televisão-Internet.
Antagonismologia: o antagonismo persuasão / esclarecimento no contexto da mídia.
Paradoxologia: o paradoxo de a mídia informar e também manipular; o paradoxo interação-solidão nas redes sociais; o paradoxo hiperinformação-subinformação no contexto atual da
comunicação; o paradoxo atenção-distração gerada pelos hiperlinks e pop-ups quando se navega
na Internet; o paradoxo de a comunicação ter função social e ser regida pelo lucro empresarial.
Politicologia: a falsa democracia pregada pela mídia; a política de comunicação de massa.
Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico; as leis do Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária (CONAR).
Filiologia: a neofilia quanto à autavaliação pessoal; a neofilia em relação aos efeitos da
mídia; a neofilia do autoconhecimento.
Fobiologia: o medo da violência desencadeado pela mídia.
Sindromologia: a síndrome da dispersividade; a síndrome da robotização existencial;
a síndrome do hiperconsumismo.
Maniologia: a mania de consultar as redes sociais constantemente.
Mitologia: o mito do jornalismo enquanto fonte da verdade; o jornalismo e a propaganda
na condição de aparatos propagadores de mitos.
Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a gibiteca; a tvteca; a pensenoteca; a experimentoteca; a criticoteca; a socioteca; a fatoteca; a hemeroteca; a mensuroteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Midiologia; a Comunicologia; a Holopensenologia; a Conscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Descrenciologia; a Lucidologia; a Dispersologia;
a Autocogniciologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin-cobaia; a conscin determinada; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o autopesquisador; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o reeducador; o intelectual; o jornalista; o publicitário; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a autopesquisadora; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a intelectual; a jornalista; a publicitária; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens midiaticus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens refutator;
o Homo sapiens analyticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: midiograma elementar = a mensuração superficial sobre a influência
exercida pelos meios de comunicação; midiograma avançado = a mensuração exaustiva, conclusiva, quanto ao papel da mídia.
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Culturologia: a cultura da mídia; a cibercultura; a cultura do entretenimento; a cultura
do consumismo a partir das mensagens midiáticas; a cultura inútil; a cultura do autoconhecimento.
Avaliação. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
30 perguntas referentes à relação entre mídia e receptor:
01. Agendamento. A mídia agenda assuntos discutidos por você no dia a dia?
02. Assimilação. Você costuma ter sonhos ou projeções relacionadas ao conteúdo assimilado dos meios de comunicação?
03. Autanálise. Você já parou para pensar nos tipos de emoções desencadeadas ao entrar em contato com alguma informação midiática?
04. Avaliação. Quando está à procura de algo para comprar, você opta por aquele produto mais alardeado pela publicidade e propaganda ou analisa outros modelos?
05. Bordões. Você já absorveu algum bordão de telenovela?
06. Cidadania. Você lê diariamente periódicos para se informar dos fatos relativos à cidade onde vive?
07. Consulta. Você usualmente consulta dispositivos móveis durante aulas e reuniões?
08. Consumismo. Os objetos de consumo pessoais coincidem com aqueles mais difundidos pela publicidade e propaganda?
09. Cronêmica. Na fase da infância, você se deixava levar pela propaganda?
10. Desperdício. Você utiliza mais de 50% dos recursos do smartphone?
11. Dispersão. Para você, a Internet é considerada fonte de dispersão?
12. Efeitos. O efeito das postagens feitas por você na Internet é assistencial ou banal?
13. Emoção. Você costuma emocionar-se ao assistir filmes ou novelas?
14. Entretenimento. A mídia de entretenimento influencia costumes e hábitos pessoais?
15. Estímulo. No contexto pessoal, a informação midiática estimula mais a emoção ou a
reflexão?
16. Evocação. Você já protagonizou alguma assistência a partir de evocações feitas
após contato com filmes, novelas ou reportagens?
17. Fuga. Você usa os aparatos midiáticos para fugir da realidade?
18. Hábito. Quantas vezes ao dia você tem o hábito de examinar o facebook?
19. Influência. Você detecta o grau de influência da mídia sobre si mesmo?
20. Objetivo. Você tem o hábito de assistir filmes, repetidamente, sem objetivos pesquisísticos?
21. Padrão. Você percebe alteração no padrão energético ao entrar em contato com algum tipo de reportagem?
22. Pesadelos. Você já teve pesadelos após assistir filmes?
23. Pesquisa. Você se sente estimulado a pesquisar e debater após assistir filmes relacionados às temáticas de História, Política e Cultura?
24. Recursos. Você utiliza os recursos midiáticos em prol das pesquisas ou apenas enquanto passatempo?
25. Redes Sociais. Você já usou as redes sociais para liderar mobilização positiva em
favor da sociedade?
26. Reflexão. Em época de eleições, você procura refletir criticamente sobre o marketing eleitoreiro dos candidatos?
27. Resultado. Qual é o resultado do tempo gasto com a navegação na rede?
28. Saudosismo. Você assiste remakes de telenovelas?
29. Senso crítico. Você assume enquanto verdade todas as informações veiculadas na
mídia ou as questiona?
30. Tempo. Quanto tempo você gasta navegando na Internet?
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o midiograma, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anestesia midiática: Psicossomatologia; Neutro.
03. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
06. Cinematografia patológica: Parapatologia; Nosográfico.
07. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Holopensene midiático: Holopensenologia; Neutro.
10. Holopensenograma: Holopensenologia; Neutro.
11. Jornalismo marrom: Comunicologia; Nosográfico.
12. Linguagem corruptora: Parapatologia; Nosográfico.
13. Pensenidade libertadora: Evoluciologia; Homeostático.
14. Radiotismo musical: Parapatologia; Nosográfico.
15. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.

AUTOCONSCIENTIZAR-SE QUANTO AOS EFEITOS
DA MÍDIA É AÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA QUEM ALMEJA
AMPLIAR O DISCERNIMENTO E APRIMORAR A TAREFA
DO ESCLARECIMENTO, TENDO EM VISTA A PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em qual estágio se situa quanto à autoconscientização midiática? Pretende esclarecer-se quanto a esse aspecto?
Bibliografia Específica:
1. Carr, Nicholas; A Geração Superficial: O que a Internet está fazendo com os nossos Cérebros (The Shallows: What the Internet is doing to our Brains); revisoras Olga Sérvulo; & Amanda Leal; trad. Mônica Gagliotti; & Fortunato Friaça; 312 p.; 10 caps.; 1 foto; 54 refs.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Agir, Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 161 a 198.
2. Hohfeldt, Antonio; Martino, C. Luiz; & França, Vera Veiga; Orgs.; Teorias da Comunicação: Conceitos,
Escolas e Tendências; 278 p.; 2 seções; 11 caps.; 3 esquemas; 1 ilus.; 3 tabs.; 143 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Vozes; Petrópolis,
RJ; 2001; páginas 187 a 203.

D. P.
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MIGRAÇÃO INTRATERTULIÁRIA
(TERTULIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A migração intratertuliária é a movimentação das posições e das reações
dos tertulianos, homens e mulheres, no recinto e na frequência diária ao Tertuliarium conscienciológico do CEAEC.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo migração vem do idioma Latim, migratio, “emigração; passagem de determinado lugar para outro”, derivado de migrare, “emigrar; ir para outra parte; mudar
de morada; mudar-se”. Apareceu no Século XIX. O prefixo intra provém igualmente do idioma
Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O termo tertúlia procede do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. Surgiu, no idioma Espanhol, em
1630. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Movimentação intratertuliária. 2. Mudança da Elencologia Tertuliária.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo migração:
migrabilidade; migracionismo; migracionista; migracionística; migracionístio; migrada; migrado; migrador; migradora; migrante; migrar; migrativa; migrativo; migratória; migratório.
Neologia. As 3 expressões compostas migração intratertuliária, migração intratertuliária mínima e migração intratertuliária máxima são neologismos técnicos da Tertuliologia.
Antonimologia: 1. Plateia cinematográfica. 2. Plateia teatral.
Estrangeirismologia: o Tertuliarium (a equipe técnica do Consultório Conscienciológico); o Argumentarium; o Debatorium; o Sabatinarium; o Acareaciarium; a esquina dos locutores
(speaker’s corner); o porta-verbetes tipo selfservice; o upgrade da erudição conscienciológica; os
teletertulianos da plateia online; os teletertulianos da audiência do replay; a reprise doméstica das
tertúlias disponibilizadas para download.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Debatologia Conscienciológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; o holopensene parapedagógico;
os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; o cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os morfopensenes evolutivos; a sustentação da pensenização coletiva carregada no pen durante as tertúlias.
Fatologia: a migração intratertuliária; as causas das migrações internas no Tertuliarium
conscienciológico; o emprego democrático da ausência de poltronas cativas no Tertuliarium; as
pesquisas da infraestrutura dos debates públicos; as alterações no panorama interno do Tertuliarium; as mudanças dos lugares dos tertulianos; a busca do melhor ângulo de escuta dos debates;
a existência da pessoa na plateia impondo a escolha da poltrona; os agentes influentes na flutuação dos níveis diários de presença nas tertúlias conscienciológicas; o estudo das causas da instabilidade na assiduidade dos tertulianos; os fatores meteorológicos e sazonais – frio, chuva, vendavais, surtos de gripe – atuantes sobre a frequência às tertúlias diárias; os efeitos típicos de causas
habituais internas – curtos circuitos, offline da Internet – sobre a frequência do Tertuliarium; os
efeitos atípicos de causas gerais – crise econômica, influenza H1N1 – sobre a frequência ao Tertuliarium; a natureza dos temas como sendo o fato mais influente no comparecimento dos tertulianos e nos questionamentos dos teletertulianos; o comparecimento de maior número de tertulia-
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nos durante os Cursos Conscienciológicos no CEAEC e no Discernimentum; o microcosmo do
tertuliano influindo no macrocosmo das pesquisas conscienciológicas; a imersão na avaliação
conscienciométrica grupal dos pesquisadores conscienciológicos; as residências e escritórios dos
teletertulianos na condição de filiais do Tertuliarium; o microuniverso sociológico da CCCI; as
diversas funções de suporte ao Tertuliarium; o revezamento de papéis da equipe das tertúlias; os
diferentes índices de audiência das tertúlias conforme o dia da semana e os feriados; o Tertuliarium e as tertúlias diárias como ponto de encontro dos cognopolitas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parafenomenalidade tertuliana; a distinção dos diferentes padrões
do campo energético instalado; os banhos de energia surgidos no Tertuliarium; as clarividências;
a expansão mentalsomática; a recuperação dos cons; as paravisitações extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial do professor–força presencial do amparador extrafísico de função; o sinergismo das energias conscienciais dos tertulianos; o sinergismo do esclarecimento dúvidas-respostas; o sinergismo paratertulianos-tertulianos-teletertulianos.
Principiologia: o princípio da paraeducação continuada; o princípio da reeducação
consciencial; o princípio da descrença; o princípio do omniquestionamento; o princípio intratertuliário da equidade de direitos; os princípios da Refutaciologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estipulando as posturas pessoais
intratertuliárias; o código grupal de Cosmoética (CGC) estipulando as regras de convivência
intratertuliária sadia; o código da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Teoriologia: a teoria da Terra como sendo planeta hospital-escola.
Tecnologia: as técnicas tertuliárias; as técnicas conscienciológicas; a técnica da fratura
exposta e do soco na cara empregada fraternalmente na Impactoterapia; a técnica da leitura especializada dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do registro pessoal dos
temas das tertúlias; as técnicas pessoais de assimilação cognitiva.
Voluntariologia: os voluntários conscienciológicos tertulianos; os voluntários conscienciológicos teletertulianos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico de desassédio mentalsomático característico do Tertuliarium da Conscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos.
Efeitologia: os efeitos tertuliários das duas horas de autopensenização conjunta e ininterrupta sobre certa verpon conscienciológica; os efeitos reveladores da autoconsciencialidade
embutidos nos questionamentos pessoais; o efeito-halo das tertúlias online.
Neossinapsologia: a construção continuada de neossinapses no contato diário com as
neoverpons do verbete-aula; as autaquisições das neossinapses das neoverpons dos neoverbetes
da Enciclopédia da Conscienciologia.
Ciclologia: o ciclo observação-participação; o ciclo diário do tertuliano de ler-ouvir-refletir-questionar-registrar; o ciclo anual das publicações dos verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia; o ciclo anual da prova geral da Conscienciologia.
Enumerologia: o tertuliano assíduo; o tertuliano de final de semana; o tertuliano de dia
fixo na semana; o tertuliano de primeira vez; o tertuliano sempre retardatário; o tertuliano sempre participativo; o tertuliano sempre calado.
Binomiologia: o binômio verbete-aula; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação equipe técnica das tertúlias–professor; a interação professor-amparador; a interação professor–Central Extrafísica da Verdade (CEV); a interação consciex visitante do Curso Intermissivo–professor; a interação expositor-audiência; a interação perguntador-respondedor; a interação entre os cognopolitas por meio do Tertuliarium.
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Crescendologia: o crescendo cognitivo da associação de ideias de ponta; o crescendo
paulatino da compreensão da Conscienciologia por meio do acompanhamento das tertúlias.
Trinomiologia: o trinômio ensaio–verbete–aula diária, gratuita; o trinômio atenção–
–concentração mental–reflexão; o trinômio revisões-sugestões-acrescentamentos; o trinômio dúvidas-comentários-pareceres.
Polinomiologia: o polinômio intratertuliário do fluxo de entrada assinar presença–pegar verbete–selecionar lugar–instalar-se; o polinômio do fluxo de estudo ler verbete–assinalar
dúvidas–elaborar perguntas–aguardar o momento de questionar; o polinômio do fluxo do microfone elaborar questionamento–solicitar microfone–receber microfone–esperar a vez; o polinômio
do fluxo do questionamento perguntar-escutar-refletir-registrar; o polinômio do fluxo das perguntas online receber E-mail–ler–selecionar–formatar–encaminhar; o polinômio do fluxo da
eleição ler verbetes–candidatos selecionar preferência–apurar votação–divulgar o verbete eleito.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo intenção de informar / coerção intelectual.
Paradoxologia: o paradoxo do morador da cidade de Foz do Iguaçu, estudioso da
Conscienciologia, estando continuamente indisponível para participar das tertúlias; o paradoxo
do Tertuliarium como laboratório experimental intrafísico para consciexes intermissivistas.
Politicologia: a didaticocracia; a debatocracia; a democracia; a argumentocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. A democracia tertuliana evidenciada na entrada franca e na liberdade de questionamentos.
Legislogia: a lei do maior esforço autocognitivo; as leis da maxiproéxis grupal.
Filiologia: a pesquisofilia; a leiturofilia; a logicofilia; a discernimentofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: o medo da autexposição.
Sindromologia: a síndrome da subestimação intelectual do tertuliano habitualmente calado.
Holotecologia: a tertulioteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a polemoteca; a parapedagogoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Tertuliologia; a Sociologia; a Parapedagogiologia; a Tecnologia;
a Experimentologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Refutaciologia; a Descrenciologia;
a Ressociologia; a Heterodesassediologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o tertuliano retardatário; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a tertuliana
retardatária; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intratertuliarius; o Homo sapiens migrator; o Homo
sapiens magister; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens praeceptor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens communicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: migração intratertuliária mínima = a movimentação interna, rotineira,
dos assistentes no Tertuliarium, segundo a frequência normal do período; migração intratertuliária máxima = a movimentação interna anormal dos assistentes no Tertuliarium, a despeito dos
índices da frequência ordinária do dia.
Culturologia: a cultura da Comunicologia vivenciada diariamente por meio do Tertuliarium; a cultura da Refutaciologia; a cultura da Descrenciologia; a cultura conscienciológica
na Cognópolis; a cultura didática; a cultura transdimensional da Conscienciologia; os choques
gerados pela cultura conscienciológica.
Taxologia. Sob a ótica da Tertuliologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 150 categorias de tertulianos e respectivos fatores existenciais, manifestações públicas ou reações conscienciais, humanas, atuantes na estrutura das migrações intratertuliárias básicas:
01. Acompanhamento de visitantes.
02. Afinidade com recém-chegado à Cognópolis.
03. Ar condicionado interno.
04. Arco voltaico craniochacral.
05. Atraso com perda da posição habitual.
06. Autexperiências ligadas ao tema do dia.
07. Contingenciamento de pane elétrica.
08. Contingenciamento de pendências pessoais.
09. Curiosidade pessoal.
10. Curso no Tertuliarium.
11. Cursos na CCCI.
12. Desaprovações silenciosas grupais.
13. Desassédio mentalsomático.
14. Desenvolvimento do mentalsoma.
15. Dia da semana.
16. Divulgação no final da tertúlia.
17. Duplismo pessoal.
18. Eliminação de síndromes baratrosféricas.
19. Encontro pós-tertúlia.
20. Esclarecimento de dúvidas.
21. Espera de telefonema.
22. Exteriorizações pessoais de ECs.
23. Feriado.
24. Férias escolares.
25. Fofin.
26. Grupos de perguntadores a cada tertúlia.
27. Idade do tertuliano ou tertuliana.
28. Inspiração de origem extrafísica.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Intempéries do dia.
Interfusão de psicosferas afins.
Lanchinhos durante a tertúlia (balas, chocolate, barrinhas).
Mobilidade social na CCCI.
Mudança de lugar ao acompanhar criança pequena.
Mudança de lugar devido à chegada de alguém.
Mudança de lugar devido à cirurgia e não descer escadas.
Mudança de lugar devido ao esquecimento dos óculos para miopia.
Mudança de lugar devido ao novo grupo de trabalho.
Mudança de lugar em função de estar sozinho ou acompanhado.
Mudança de lugar para acomodar muita bagagem.
Mudança de lugar para assistir apresentação de data show.
Mudança de lugar para experimentar diferentes ângulos do Tertuliarium.
Mudança de lugar para ficar em menor evidência.
Mudança de lugar para ficar junto ao carona.
Mudança de lugar para marcar presença junto a determinada pessoa.
Mudança de lugar para participar mais.
Mudança de lugar para substituir pessoa do staff.
Mudança de lugar para ter visão geral do Tertuliarium.
Mudança de lugar para testar aspectos energéticos do campo.
Observação sub silentio.
Parapercepção da dimener.
Perguntas complementares.
Preferência de poltrona em fila alta.
Preferência de poltrona em fila baixa.
Pressão holopensênica geral do momento nas fisionomias.
Previsão de saída mais cedo.
Problema familiar.
Quem aproveita a tertúlia para resolver outros assuntos.
Quem assiste à tertúlia navegando na Internet.
Quem atropela a fala alheia.
Quem chega antes do professor.
Quem chega atrasado e repete pergunta do dia.
Quem chega atrasado e sai mais cedo.
Quem chega com quem.
Quem chega e chama atenção pela força presencial.
Quem chegou pela primeira vez.
Quem defende quem.
Quem desce escada desfilando.
Quem desce escada fazendo barulho com os sapatos.
Quem dorme nas tertúlias.
Quem é cicerone de quem.
Quem é cumprimentado pelo aniversário.
Quem entra em estado alterado de consciência.
Quem está cansado.
Quem está concentrado nos debates.
Quem está de passagem.
Quem está duplado com quem.
Quem está sempre de casaco.
Quem está sempre produzido.
Quem fala para mandar indireta.
Quem fala para manter a visibilidade social.
Quem fala sem microfone.
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Quem faz anotações em papel.
Quem faz caretas durante a tertúlia.
Quem faz perguntas recorrentes.
Quem fica de óculos escuros dentro do Tertuliarium.
Quem foi colega de Curso Intermissivo de quem.
Quem gosta de local fixo.
Quem ia perguntar e sofre o branco mental.
Quem monopoliza o microfone.
Quem muda toda vez de lugar.
Quem não consegue chegar à tertúlia.
Quem observa quem.
Quem passa bilhetes na tertúlia.
Quem penseniza longe da tertúlia.
Quem pergunta dentro do tema da tertúlia.
Quem pergunta em horário específico.
Quem pergunta inspirado por alguma consciex.
Quem pergunta para a pessoa ao lado.
Quem pergunta para competir com outrem.
Quem pergunta para mostrar presença.
Quem pergunta para ser filmado.
Quem pergunta para vencer a timidez.
Quem pergunta sempre mudando o foco do debate.
Quem pergunta sobre assunto da pesquisa pessoal.
Quem raramente fala.
Quem reapareceu.
Quem reconciliou-se com quem.
Quem sai com quem.
Quem sai no meio da tertúlia.
Quem sai quando o vibracall toca.
Quem se desvia do assunto e perde o fio da meada.
Quem se mexe o tempo todo.
Quem sempre precisa conversar com quem.
Quem senta ao lado para aparecer junto de determinadas pessoas
Quem senta em determinados locais para chamar a atenção.
Quem senta perto de quem.
Quem senta só isolado pondo material ao lado para ninguém se sentar.
Quem só aparece em ocasiões especiais.
Quem só escuta e não anota nada.
Quem tem dificuldade de sentar devido à obesidade.
Quem tem problema de coluna e traz parafernália ortopédica.
Quem toma água nas tertúlias.
Quem tomou “chá de sumiço”.
Quem transmite tranquilidade e bem-estar.
Quem troca presentes na tertúlia.
Quem usa chapéu, boné ou boina durante a tertúlia.
Quem usa perfume.
Quem usa roupas claras.
Quem usa roupas escuras.
Quem vai ao banheiro várias vezes.
Quem vai fazer social na monitoria.
Quem vem para dar recado no final.
Quem vem para fazer social.
Quem vem para reestabelecer-se energeticamente.
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135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Recuperação de cons do Curso Intermissivo.
Reencontro com amigo ou amiga.
Resolução de assunto pendente.
Risadas grupais.
Sentimento de liberdade para aprender.
Silêncios grupais.
Sincronicidade com o tema e a data.
Sincronicidade com o tema e a vida pessoal.
Suspeita de resfriado.
Tensões grupais.
Tosse.
Tradução simultânea.
Vaias grupais.
Vislumbres da autoparaprocedência.
Voluntariado em nova IC.
Voluntariado no Tertuliarium.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a migração intratertuliária, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
06. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
07. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
09. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
11. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
12. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
13. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
14. Teletertuliano incógnito: Infocomunicologia; Neutro.
15. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.

A OBSERVAÇÃO ACURADA DAS ALTERAÇÕES DIÁRIAS
DO ELENCO DOS ATORES DO TERTULIARIUM PERMITE
DESENVOLVER PESQUISAS PESSOAIS E GRUPAIS DOS
INTERESSES PESQUISÍSTICOS DOS DEBATEDORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os detalhes da própria frequência, na condição de tertuliano ou tertuliana, ao Tertuliarium? Quais fatores individuais, sociais,
específicos, estratégicos, logísticos, cronêmicos e proxêmicos influem sobre você na frequência
às tertúlias?
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MILITÂNCIA POLÍTICA
(ANTIPOLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A militância política é o ato ou efeito da manifestação radical da conscin,
homem ou mulher, isolada ou em grupo, em defesa de causa ou partido político.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo militar vem do idioma Latim, militare, “ser soldado; servir ao
exército; militar”, de miles, “soldado; mílite”. Surgiu no Século XVI. A palavra política deriva do
idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios do Estado; a administração pública”. Apareceu no
Século XV.
Sinonimologia: 1. Militância combatente. 2. Patoativismo político. 3. Insurgência militante. 4. Faccionismo partidário. 5. Intolerância grupal. 6. Obtusidade política. 7. Utopia política.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo militância:
antimilitância; antimilitante; antimilitar; antimilitarismo; antimilitarista; antimilitarístico; desmilitarização; maximilitância; militança; militante; militar; militariforme; militarismo; militarista; militarístico; militarização; militarizada; militarizado; militarizar; militável; mílite; minimilitância; paramilitar; pré-militar; pró-militar.
Neologia. As duas expressões compostas minimilitância política e maximilitância política são neologismos técnicos da Politicologia.
Antonimologia: 1. Ativismo político cosmoético. 2. Diplomacia comunitária. 3. Insurgência diplomática; insurgência sadia. 4. Pacificação política. 5. Governabilidade sadia. 6. Megapolítica multidimensional.
Estrangeirismologia: o corps d´armée; a bellatrix iracundia (o furor guerreiro); o bachi-buzouk interpares; a verbis ad verbera (das palavras às pancadas); o agrément baratrosférico;
a magnas componere lites; a pax in bello; o modus vivendi falacioso da pax quaeritur bello.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego da Autolucidologia frente às vivências políticas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Legiões erram voluntariamente. Militância: desvio político. Política: direitos, deveres.
Filosofia: o anarquismo; o autoritarismo; o budismo; o catolicismo; o clubismo; o comunismo; o islamismo; o luteranismo, o maquiavelismo; o militarismo; o nacionalismo; o nepotismo; o populismo; o protestantismo; o sionismo; o vaticanismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da militância irracional; a fôrma holopensênica
combatente; a subadultidade do holopensene militar; os reciclopensenes, a reciclopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; a megapensenidade crítica; a mudança criteriosa para a higiene
pensênica antibelicista; a maturidade holopensênica das questões, reflexões e atos cosmoéticos.
Fatologia: a militância política; a falência dos ideais pacifistas nos massacres políticos
militantes (politicídios); a honra militante com apelo às armas; as discussões militantes radicais
sobre carnaval, desportos e religião; as ditaduras políticas impondo ordem e orientação para
o “crescimento democrático”; as ditaduras patrimoniais confundindo a propriedade pública com
a pessoal; as ditaduras civilistas e militares nas quais o caudilhismo torna-se adaptado às sociedades de massa; a eliminação física e moral das elites político-intelectuais contrárias; os partidos
institucionalizados das controvérsias e manobras partidárias; o conflito permanente nas intrigas
palacianas; a estrutura da militância em setores sociais, agrários ou operários; o antagonismo bélico da guerra fria no anticomunismo estadunidense; o terrorismo de Estado dos executivos fortes
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(Operação Condor); o Plano Aliança Para o Progresso (1961); o racionalismo econômico (CEPAL); a causa pró-ameríndio do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN); as articulações intersindicais; a questão social do operariado; os sindicatos patronais e / ou dos empregados;
as certezas absolutas anticosmoéticas publicadas; as publicações desautorizadas da imprensa panfletária; a rixa secular entre brasões familiares ainda monárquicos; a Igreja Católica Apostólica
Romana (ICAR); a Inquisição; as Cruzadas; os templários; as guerras santas; as raízes medievais
do clero secular; o obscurantismo místico dilatado (credulidade); o éthos cristão protestante; as
obsessões teológicas; a competição beligerante; a rivalidade persistente; a combatividade secular;
os pseudodireitos e pseudodeveres; o sonho vermelho; o sonho verde (ecológico); os episódios de
contestação explícita ou implícita; o relativismo político; a disfunção política; a intolerância ideológica; a grupalidade militante; a pax romana; o egocentrismo; as comissões da Verdade Histórica; o choque das guerras de papel na Academia; as polêmicas científicas eternas sobre o pingo
do i nas titulações acadêmicas; o Conselho de Curadores nas universidades federais brasileiras;
a Federação das Associações em Defesa da Anistia (FADA); o Comitê de Mulheres Pró-Democracia; a assistência material, através de lutas políticas, às classes desfavorecidas (benefícios previdenciários); a desobediência civil; a objeção de consciência; o compromisso antibélico; a concórdia efetiva; as respostas pragmáticas aos problemas da geopolítica ativa; a mão visível dos
consensos políticos; as dimensões conscienciológicas da cidadania pós-militante; o quietismo político útil; o entendimento conciliador reciclante; as retificações evolutivas; a recomposição grupocármica a caminho de auto e heterolibertação; o autarmistício após a Recinologia Pessoal;
o bom combate interassistencial; a responsabilidade comunitária; o SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute); a Organização das Nações Unidas (ONU); a revolução intraconsciencial pacífica; a subversão ideativa serena; a Era dos Serenões e Serenonas enquanto hipótese da
megapolítica planetária; a implantação do futuro Estado Mundial; a cidadania cósmica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a atuação dos(as) paraurbanistas assistidos e assistentes; as comunidades extrafísicas (comunexes) do ativismo sadio, dentro das paraciências politicológicas; a Parapolítica Cosmoética intermissiva; a Geopolítica Desassediadora; a Reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-assistido; o sinergismo patológico das carências afetivas; o sinergismo planejamento-ação na antimilitância; o sinergismo religião-fanatismo; o sinergismo do maximecanismo multidimensional; o sinergismo do grupo evolutivo; o sinergismo das reconciliações grupocármicas; o sinergismo catalítico da interassistência.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da empatia evolutiva; o princípio
do aproveitamento do tempo evolutivo; o princípio do aqui-agora-já, com força de mudança;
o princípio do esgotamento da politicose; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio teático ínsito ao Manual de Prioridades Pessoais
(MPP); os princípios da legalidade, dos direitos e deveres cívicos.
Codigologia: o código de Hamurabi; os códigos da vitimização grupal; os códigos socioculturais e religiosos; os códigos do poder político; o código pessoal vigente (CPV); o código
pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética (CGC) na superação do subcérebro militante; o código da autorreeducação política; o codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: a teoria das lutas subversivas com intervenção militar; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do pensene; a teoria da seriéxis; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria-líder da Conscienciologia; as teorias do Curso Intermissivo desprezadas; a teoria do
paradigma consciencial esquecida.
Tecnologia: a técnica da militância política; a técnica do antimilitarismo; a técnica da
evitação do sonambulismo existencial; a técnica do intrafoco político; a técnica da desassim;
a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica das autodecisões; a técnica diária do comple-
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tismo pessoal; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da autossuperação comunitária baseada
em estatísticas motivadoras.
Voluntariologia: o voluntariado assistencial; o voluntariado cosmoético; o voluntariado tarístico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório da Evoluciologia; o laboratório da Pensenologia; o laboratório da Mentalsomaticologia; o laboratório da Paraeducação; o laboratório da Paragenética; o laboratório das retrocognições; o laboratório da Despertologia; o laboratório da Cosmoeticologia; as lições fundamentais do laboratório da Cosmovisiologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Holomaturidade.
Efeitologia: o efeito da manipulação política; o efeito corrosivo dos patopensenes;
o efeito ilusório da vida militante; o efeito manada; os efeitos das interprisões grupocármicas;
o efeito patológico do desequilíbrio das ECs; o efeito ressonante antimilitância, com repercussões rápidas e inesperadas; o efeito do peso, autoridade e influência da Igreja revelada (cristã) contra a Filosofia, a Ciência e a racionalidade científica.
Neossinapsologia: a rede sináptica subdesenvolvida; as neossinapses antimilitância desencadeando recins e recéxis; as neossinapses insurgentes, pesquisísticas e experimentais.
Ciclologia: o ciclo das interprisões algoz-vítima; o ciclo prévio das desordens familiares; o ciclo reparatório; o ciclo permanente análise-síntese; o ciclo recéxis-recin; o ciclo virtuoso da automutação sadia; o ciclo erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o ciclo evolutivo
tacon-tares; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade pacifista.
Enumerologia: o realizar recompositor (Experimentologia); o polemizar instigador (Descrenciologia); o disputar fraterno (Neoconviviologia); o harmonizar amplificado (Grupocarmologia); o interassistir esclarecedor (Taristicologia); o mediar evolutivo (Paradiplomaciologia); o sobrepairar assertivo (Pacifismologia), em distintas conjunções políticas na vida humana.
Binomiologia: o binômio léxico militante-militar; o binômio político demolatria-democracia; o binômio dependência-tirania; o binômio regime militar–repressão autoritária; o binômio credulidade-robéxis; o binômio admiração-discordância; o binômio fatuística-parafatuística; o binômio querer-agir, no ativismo cosmoético.
Interaciologia: a interação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) com a amparabilidade, na
antimilitância política; a interação autoconvívio sadio–heteroconvivência saudável na Política;
a interação política nacional–política internacional; a interação grupocarma-maxiproéxis.
Crescendologia: o crescendo tradição-renovação; o crescendo erro-correção; o crescendo retificação-ratificação; o crescendo evolutivo cronêmico Socin Patológica–Estado Mundial; o crescendo perdão-libertação; o crescendo guerra-paz; o crescendo Política-Parapolítica.
Trinomiologia: o trinômio militante forças armadas–partido político–religião; o trinômio crença-ideologia-sistema; o trinômio combatente robéxis-incompléxis-melex; o trinômio peso-autoridade-influência; o trinômio autoconsciente maturidade-discernimento-perdão; o trinômio fatores de incentivo–neomeios–oportunidades reciclantes; o trinômio etológico passado-presente-futuro; o trinômio manifestar-opinar-contribuir; o trinômio dúvidas-equívocos-acertos.
Polinomiologia: o polinômio subcerebralidade–paixão–intolerância–luta política.
Antagonismologia: o antagonismo militância política / consciência política; o antagonismo ser / ter da vida política; o antagonismo crença / razão; o antagonismo das lutas de classe;
o antagonismo varejismo / atacadismo; o antagonismo viver evolutivo / viver antievolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo da revolução intraconsciencial ser subversão ideológica
pacífica; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo da consciência apolítica.
Politicologia: a conscienciocracia; a bobocracia; a cerberocracia; a genuflexocracia;
a assediocracia; a trafarocracia; a belicosocracia; a baratrosferocracia.
Legislogia: as leis em defesa dos direitos, garantias individuais e coletivas; a lei da ficha limpa; a lei do maior esforço; a lei da interassistencialidade; a lei da interdependência evolutiva; a lei da empatia; a lei da espiral evolutiva; a lei do retorno; as leis da ação e reação.
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Filiologia: a autofilia; a autexperimentofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia; a criticofilia;
a sociofilia; a gregariofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a militofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome do lema “a luta continua”; a síndrome de Godot; a síndrome da dispersividade pessoal; a síndrome da robotização consciencial; a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da ectopia efetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da Maria vai com as outras.
Maniologia: a egomania; a fracassomania; a interprisiomania.
Mitologia: o mito da perfeição política; o mito da estratégia superior; o mito da guerra
santa; o mito dos guerrilheiros santos; o mito do realismo mágico militante; os mitos coletivos
errados; o mito de evoluir sem errar; o mito da ditadura “branda”.
Holotecologia: a autocriticoteca; a argumentoteca; a pensenoteca; a pesquisoteca; a autexperimentoteca; a fatoteca; a encicloteca; a pacificoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Antipoliticologia; a Parapatologia; a Belicosologia; a Subcerebrologia; a Conviviologia; a Teaticologia; a Cogniciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoevoluciologia; a Maxirrecinologia; a Reeducaciologia; a Pacifismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin beligerante; a consciência harmonizada; a conscin interassistencial; a consciência reeducada; a conscin pacificada.
Masculinologia: o mercenário; o hoplômaco; o fanático; o combatente; o dissidente;
o rival; o buscador-borboleta; o militar-militante brasileiro Nelson Werneck Sodré (1911–1999);
o mediador; o sobrepairador; o recompositor; o pacificador; o homem de ação; o político assistencial.
Femininologia: a mercenária; a hoplômaca; a fanática; a combatente; a dissidente; a rival; a buscadora-borboleta; a soldado Medeiros, Maria Quitéria de Jesus Medeiros (1792–1853),
patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro; a mediadora; a sobrepairadora; a recompositora; a pacificadora; a mulher de ação; a política assistencial.
Hominologia: o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo
sapiens experimentatus; o Homo sapiens revolutionator; o Homo sapiens priorologicus; o Homo
sapiens publicus; o Homo sapiens cosmoethicista; o Homo sapiens paradiplomata.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimilitância política = a realizada na instantaneidade do momento com
base na emoção subcerebral exaltada; maximilitância política = a realizada devido à matriz mental
enraizada na agressividade e falta de lucidez, possivelmente repetida vida após vida.
Culturologia: as culturas medievalescas; as culturas políticas em valores e costumes seculares; os conceitos culturais militantes da negritude (a Civilização africana perante a dominação ocidental) e do quietismo político (a Índia sob o Império colonial inglês); o Ano Internacional
da Cultura da Paz (UNESCO, 2000); a cultura da maturidade integradora; a cultura do esclarecimento interpares; o núcleo transcultural da Politicologia.
Interprisão. Segundo hipótese de pesquisa da Interprisiologia, há interprisões persistentes na seriéxis, mantidas pela pensenidade anticosmoética e o revezamento de papéis militantes
(algoz / vítima) em distintos grupos revolucionários, vida após vida humana.
Ectopia. Os grupos de militância política, em geral, plenos de personalidades interprisioneiras, apresentam atuação deslocada e emocional pois sentem-se assistenciais na “luta pelos fra-
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cos e oprimidos”. Nesta forma, aceitam a premissa de os fins justificarem os meios, logo, se a minoria “prejudica” a maioria, então, elimina-se esta minoria e tudo se resolve.
Psicossoma. A exacerbação emocional exalta a subcerebralidade do bicho humano ainda
inconsciente, pois lutar de peito aberto contra exércitos é suicídio (antissomaticidade militante).
Consequências. A atuação político-partidária emocional gera, pelo menos, duas consequências, relacionadas em ordem alfabética:
1. Ampliação. Novos comprometimentos com as consciências convencidas, induzidas
ou seduzidas tanto pelas propostas quanto pelas ideias defendidas (aderentes e satélites militantes).
2. Interprisão. Reforço dos comprometimentos junto ao grupocarma multiexistencial,
resultante das ações políticas erradas.
Cultos. Nesta problemática geram-se cultos políticos carcerários, multimilenares, embasados na ideia (pen do pensene). Cultos, porque se baseam na fé cega; políticos, pois são atos politológicos; carcerários, visto indicarem a interprisão vivida.
Ativismo. Importa na ação antimilitante concretizar-se o ativismo político cosmoético
através de agentes políticos comunitários (consciências diplomáticas disponíveis).
Interassistenciologia. Conforme a Interassistenciologia, a superação da militância política, pelo estudo e vivência, instala-se com eliminação de retroequívocos combatentes, avançando
do belicismo subcerebral às tarefas recompositoras.
Terapeuticologia. Eis, por exemplo, na ordem lógica, 7 posturas técnicas capazes de
transcender o simples interesse, pessoal ou grupal, para produzir a insurgência recompositora:
1. Voliciolina. A vontade granítica redirecionada às metas da recomposição política.
2. Lucidez. As neoformas reciclantes e antiprisioneiras orientadas pela lucidez.
3. Cosmoética. O conceito de autorrendição cosmoética incondicional.
4. Teática. A pré-reflexão dos atos para a melhoria da Ficha Evolutiva Pessoal.
5. Maxiconvergência. A maximização de recursos para sanear a cultura da Perdologia.
6. Experimentação. Os saberes experienciados na construção de produmetria útil.
7. Base histórica. A ratificação, no tempo, do princípio da prioridade compulsória
(PPC).
08. Solucionática. A exposição de soluções ao invés de problemas.
09. Ortopensenidade. A maturidade ortopensênica explicitada nos fatos e parafatos.
10. Acabativa. O completismo das ações relevantes intencionadas.
11. Diplomacia silente. O agir ativo para depois calar em anonimato sincero.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a militância política, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente comunitário multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Benemérito urbano: Conviviologia; Homeostático.
03. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
04. Consciência política: Politicologia; Neutro.
05. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
06. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
07. Hibernação política: Politicologia; Nosográfico.
08. Hipocrisia política: Parapatologia; Nosográfico.
09. Honra ectópica: Cosmoeticologia; Nosográfico.
10. Irracionalidade religiosa: Parapatologia; Nosográfico.
11. Obtusidade política: Politicologia; Nosográfico.
12. Política pública errada: Antipoliticologia; Nosográfico.
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13. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
14. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
15. Revolução conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.

NA MILITÂNCIA POLÍTICA CONCRETIZAM-SE ATIVISMOS
ANTICOSMOÉTICOS, FUNDAMENTO DA DESASSISTÊNCIA
À COMUNIDADE. A SITUAÇÃO PODE SER MUDADA PELA
AÇÃO EXEMPLAR DE AGENTES POLÍTICOS DIPLOMATAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta militância política em qual formato:
mini ou maxiativismo? Já exemplifica-se, enquanto agente da diplomacia política comunitária?
Bibliografia Específica:
01. Bobbio, Norberto; A Teoria das Formas de Governo na História do Pensamento Político (La Teoria delle Forme di Governo nella Storia Del Pensiero Político); pref. Celso Lafer; trad. Sérgio Bath; 180 p.; 14 caps.; 185 enus.;
1 microbiografia; 2 tabs.; 1 nota para edição brasileira; 67 notas bibliográficas; 26 x 13 cm; enc.; 10ª Ed.; Editora UnB;
Brasília, DF; 1997; páginas 173 a 179.
02. Châtelet, François; Duhamel, Olivier; & Pisier-Kouchner, Evelyne; História das Idéias Políticas (Histoire des Idées Politiques); trad. Carlos Nelson Coutinho; 400 p.; 10 caps.; 32 subcaps.; 92 citações; 320 enus.; 6 esquemas; 3 microbiografias; 260 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1985; páginas 13 a 36
e 370 a 394.
03. Dreifuss, René Armand; A Época das Perplexidades: Mundialização, Globalização e Planetarização –
Novos Desafios; 350 p.; 4 seções; 8 caps.; 30 subcaps.; 6 citações; 1 tab.; 1 website; 634 notas bibliográficas; 158 refs.; 23
x 16 cm; br.; 4ª Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2001; páginas 321 a 340.
04. Guimarães, Tania; Politologia e Cosmoética; Artigo; Anais 2003-2010 do Colégio Invisível da Cosmoeticologia; VII Encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia; Natal, RN; 06-08.10.06; 14 enus.; 3 filmes; 11 refs.;
alf.; 30 x 21 x 3,5 cm; enc.; Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2011; páginas 329 a 344.
05. Macedo, Edir; & Oliveira, Carlos; Plano de Poder: Deus, os Cristãos e a Política; 126 p.; 10 caps.;
5 enus.; 2 fotos; 1 website; 3 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Thomas Nelson Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 11 a 22
e 93 a 122.
06. Martins Filho, João Roberto; Movimento Estudantil e Ditadura Militar: 1964-1968; pref. Caio Navarro
de Toledo; revisoras Maria Clarice C. Villa; & Alexandra Cardoso de Almeida; 216 p.; 5 caps.; 35 subcaps.; 5 enus.; 54
fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 12 tabs.; 55 notas; 92 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Papirus; Campinas, SP; 1987; páginas
15 a 65 e 203 a 205.
07. Mitchell, Peter; & Schoeffel, John; Orgs.; Para Entender o Poder: O Melhor de Noan Chomsky (Umderstanding Power: The Indispensable Chomsky); trad.; Eduardo Francisco Alves; 546 p.; 10 caps.; 139 subcaps.; 1 foto; alf.;
23 x 16 x 3 cm; br.; Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 66 a 77, 193 a 237 e 485 a 536.
08. Razera, Graça; & Razera, Giselle; A Proéxis de Bertoni: Um Exemplo de Automotivação; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 7; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2003; páginas 54 a 69.
09. Reich, Wilhelm; Escuta, Zé Ninguém (Rede an den Kleinen Mann); trad. Maria de Fátima Bivar; 112
p.; 8 citações; 1 microbiografia; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed.; Livraria Martins Fontes; São Paulo, SP; Maio, 1977; páginas 21
a 23 e 104 a 111.
10. Rodrigues, Edgard; Os Libertários: Idéias e Experiências Anárquicas; 302 p.; 25 caps.; 68 enus.; 152
refs.; 21 x 14 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; Julho, 1988; páginas 11 a 23.
11. Salles, Rosemary; Consciência em Revolução; pref. Waldo Vieira; revisores Cristina Arakaki; et al.; 216
p.; 3 seções; 24 caps.; 30 E-mails; 1 entrevista; 1 enu.; 1 foto; 1 microbiografia; 13 websites; glos. 153 termos; 29 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas
33 a 84 e 162.
12. Salles, Rosemary; & Guimarães, Tania; Auto-superação da Interprisão Partidária; Artigo; Anais do
I Congresso Internacional de Grupocarmalogia; I Encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; Foz do Iguaçu,
PR; 22-25.05.08; Conscienciologia Aplicada; Revista; Bimestrário; Edição Especial; Ano 8; N. 7; 2 citações; 12 enus.;
7 refs.; Associação Internacional para Evolução da Consciência (ARACE); Venda Nova do Imigrante, ES; 2008; páginas
190 a 202.
13. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 35 a 154 e 903 a 1.018.
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14. Zizek, Slavoj; Org.; Um Mapa da Ideologia (Jezik, Ideologiza, Slovenci); revisor Cesar Benjamim; trad.
Vera Ribeiro; 338 p.; 14 caps.; 404 notas bibliográficas; 85 refs.; 23 x 16 cm; br.; Contraponto; Rio de Janeiro, RJ; Março, 1996; páginas 7 a 38, 105 a 142, 154 e 265 a 278.
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MIMETICOLOGIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Mimeticologia é a Ciência aplicada ao estudo técnico das repetições
e imitações, na vida intrafísica, dos atos pessoais e grupais das vivências desta existência humana
ou de existências pretéritas (Seriexologia), tanto aquelas necessárias quanto as desnecessárias,
conscientes ou inconscientes, e respectivas consequências cosmoéticas e anticosmoéticas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo mimese deriva do idioma Grego, mimésis, “imitação; imitar por
meio de pantomimas”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição logia procede também
do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu, no idioma Português, a partir da Idade Média.
Sinonimologia: 1. Ciência das repetições humanas. 2. Ortomimeticologia. 3. Patomimeticologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo mimese: automimese; Antimimeticologia; Automimeticologia; mimética; mimético; mimeticopensene; Mimeticologia; mimeticoteca; ortomimese; Ortomimeticologia; patomimese; Patomimeticologia.
Neologia. Os 4 vocábulos Mimeticologia, Ortomimeticologia, Patomimeticologia e Automimeticologia são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Recexologia. 2. Autorrecexologia. 3. Ciência da reciclagem existencial.
Estrangeirismologia: as reprises ad nauseam.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; a relação fôrma holopensênica–Automimeticologia; a monopensenidade; a batopensenidade.
Fatologia: a automimese; a ortomimese; a patomimese; a mimese-fixação; a mimese-travão; as mimeses grupais; as mimeses familiares; o monoideísmo; o autismo; o trivialismo; o saudosismo; o nostalgismo; os idiotismos culturais; a nostomania; a autoculpa improdutiva; a melin;
a vida reclusa; a autofixação intrafísica excessiva; o porão consciencial na idade adulta; os usos
e costumes anacrônicos; os refluxos de ações extemporâneas, deslocadas, superrepetitivas,
viciosas, contraproducentes, pesadas e descartáveis; repetições acomodatícias ultrapassadadas; os
autorrevezamentos patológicos; a hipomnésia; o rolo compressor das inutilidades sociosas; as
coleiras do ego; as cangas psicológicas; as muletas rituais; a moda retrô; o autoconservantismo
engessador; a estagnação evolutiva; o mais do mesmo patológico; o autoplágio; a xerografia de si
próprio; as autoevocações boas e más; a autopatomimese; a inveja como desejo mimético; a simulação de doença; a mimepatia; o trabalho profissional do ator; o trabalho profissional da atriz;
o autodesconfiômetro; o automancômetro; o semancol; a antimimese; o abertismo consciencial;
o mais do mesmo sadio; o método das depurações das rotinas alijáveis; a mimese cosmoética;
a dinâmica das metas evolutivas maiores.
Parafatologia: as recaídas multiexistenciais; o repeteco multidimensional; o repeteco
multiexistencial.
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III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: o neofobismo retrô.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a mensuroteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Mimeticologia; a Intrafisicologia; a Automimeticologia; a Ortomimeticologia; a Patomimeticologia; a Mesmexologia; a Marasmologia; a Recexologia; o Desconstrucionismo; o Neofilismo; a Mnemossomatologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a consréu ressomada; a consbel ressomada; a conscin autoplagiadora; a pessoa excessivamente evocadora; a conscin papel-carbono; a conscin robotizada.
Masculinologia: o homem pré-serenão vulgar; o sedentário; o retranquista; o devaneador; o interiorota; o apriorota; o sósia; o dublê; o menecma; o boneco de ventríloquo humano.
Femininologia: a mulher pré-serenona vulgar; a sedentária; a retranquista; a devaneadora; a interiorota; a apriorota; a sósia; a dublê; a menecma; a boneca de ventríloquo humano.
Hominologia: o Homo sapiens pathomimeticologus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo
sapiens sonniator; o Homo sapiens autophagiarius; o Homo sapiens apriorota; o Homo sapiens
autobsessus; o Homo sapiens antiproexis.
V. Argumentologia
Exemplologia: Patomimeticologia = a vida da conscin mantendo maus hábitos e rotinas
inúteis; Ortomimeticologia = a vida da conscin criando bons hábitos e neorrotinas evolutivas.
Culturologia: as mimeses culturais.
Taxologia. Dentro do universo da Consciencioterapia, a Mimeticologia pode ser classificada em duas categorias básicas:
1. Ortomimeticologia: a repetição compulsória do emprego do corpo humano na vida
intrafísica; as mimeses necessárias, sadias ou homeostáticas. Campo da Parafisiologia.
2. Patomimeticologia: a repetição de atos parasitários já dispensáveis na vida humana;
as mimeses desnecessárias, patológicas ou nosográficas. Campo da Parapatologia.
Neotécnicas. Sob a ótica da Experimentologia, a Conscienciologia aponta neotécnicas
para se viver nesta dimensão capazes de manter as renovações existenciais pró-proéxis continuadas e, por isso, ortomiméticas, por exemplo, estes 10 recursos técnicos desafiadores, dispostos na
ordem funcional:
01. Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
02. Proexologia: a programação existencial pessoal ou proéxis, e a grupal ou maxiproéxis.
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03. Invexologia: a invéxis; a ASSINVÉXIS (Instituição Conscienciocêntrica; IC); os
inversores existenciais; as inversoras existenciais.
04. Energossomatologia: o autodomínio energético; o estado vibracional (EV); a sinalética energética, parapsíquica, pessoal; a primener ou primavera energética.
05. Policarmologia: a interassistencialidade mais evoluída da tares ou tarefa do esclarecimento.
06. Gescon: a gestação consciencial, pessoal, grupal e assistencial.
07. Tenepessismo: a tenepes ou tarefa energética, pessoal, diária, assistencial.
08. Ofiexologia: a ofiex ou oficina extrafísica, pessoal, assistencial; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
09. Holorgasmo: o apogeu do emprego da sexualidade humana na Sexossomatologia.
10. Despertologia: a desperticidade; o desperto ou o desassediado permanente total, homem ou mulher.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Mimeticologia, 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. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
04. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
05. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
06. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
07. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
08. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
09. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
10. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
11. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
12. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

O MAIS RELEVANTE NA MIMETICOLOGIA É A CONSCIN
LÚCIDA SABER REPETIR, COM BOM ÂNIMO, OS ATOS
INEVITÁVEIS E EVITAR AS REPETIÇÕES OBVIAMENTE JÁ
DISPENSÁVEIS E PARASITÁRIAS NA VIDA HUMANA.
Questionologia. Quantas e quais mimeses positivas você já implantou na própria vida?
Você emprega alguma neovivência técnica da Conscienciologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 92, 97 e 111.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 40.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 468.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 16, 67, 74 e 109.
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5. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 85 e 96.
6. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 121 e 132.
7. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 156 e 166.
8. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 265,
416, 421, 444, 517 e 529.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 617.
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MIMETISMO INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mimetismo interassistencial é o ato ou efeito de a consciência lúcida,
intra ou extrafísica, adaptar-se, transfigurar-se ou disfarçar-se com objetivos cosmoéticos, terapêuticos e de melhoria da performance interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo mimetismo deriva do idioma Francês, mimétisme, “fenômeno
pelo qual alguns animais assumem o aspecto e a cor do ambiente em que vivem”, e este de mimétéos, “imitador; poeta e ator”. Apareceu no Século XX. O termo assistência procede 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 ou ter-se de pé; estar presente, comparecer, assistir em juízo, proteção, amparo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Adaptabilidade interassistencial. 2. Disfarce interassistencial.
3. Transfiguração interassistencial; transmutação interassistencial. 4. Mimetismo cosmoético.
5. Ortomimetismo. 6. Mimetização interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas mimetismo interassistencial, mimetismo interassistencial intrafísico e mimetismo interassistencial extrafísico são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Mimetismo patológico. 2. Mimetização estagnadora. 3. Camuflagem militar.
Estrangeirismologia: a exigência do know-how assistencial e do rapport entre assistente
e assistido.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à melhor estratégia para assistir.
Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais relativas ao tema: – Saber dançar conforme a música. Se você está em Roma, faça ao modo dos romanos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da adaptação cosmoética; os morfopensenes;
a morfopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; as assinaturas pensênicas interassistenciais.
Fatologia: o mimetismo interassistencial; o esforço de adaptar-se para auxiliar o outro;
a forma adaptada à melhor comunicação do conteúdo; a postura de colocar-se no lugar do outro;
a indumentária profissional; o timing assistencial; a boa apresentação; a maquiagem; o volume
e o timbre da voz; o histrionismo didático do professor em sala de aula; o plágio; a pirataria;
a chantagem emocional; a manipulação; a miopia assistencial; a abordagem intrusiva; a impulsividade; a abordagem assistencial personalizada; o discurso e a escrita adaptáveis ao público alvo;
a omissão superavitária; o impacto da primeira impressão; a criatividade assistencial; o especialismo assistencial; a identidade assistencial; o sorriso; a gargalhada; o anonimato na realização da
assistência; o desprendimento assistencial; a diminuição aparente do abismo evolutivo entre
a consciencialidade do Serenão e da consciênçula, visando a assistência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acoplamento áurico; as assins; as desassins; o auto e heterencapsulamento energético; a força presencial; a retratação multiexistencial; a infiltração cosmoética; o resgate grupocármico; a atualização grupocármica multiexistencial; a tenepes; o domínio da ectoplasmia; a transmutação do assediador em
figura atrativa; a transfiguração do amparador extrafísico para gerar empatia com o assistido;
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a abordagem assistencial extrafísica intuitu personae; o antepassado de si mesmo; a parapresença
de equipes de professores técnicos extrafísicos nos cursos da Conscienciologia; os banhos energéticos promovidos por amparadores extrafísicos na inspiração dos assistidos; os parapsicodramas;
as manifestações extrafísicas transfiguradas da identidade extra Zéfiro; a derrogação das leis da
Física pelos Serenões, na assistência ao Planeta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intenção cosmoética–flexibilidade cognitiva.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da empatia evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prioridade compulsória; o princípio da
compreensão interassistencial; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da disponibilidade assistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos reguladores da liberdade de expressão.
Teoriologia: a teoria da comunicação empática interconsciencial.
Tecnologia: a técnica do espelhamento; a técnica da mimetização extrafísica; a técnica
do encapsulamento energético; a técnica da exaustividade assistencial; as paratécnicas do Curso
Intermissivo (CI).
Voluntariologia: o voluntariado multidimensional nas equipes de resgate na Baratrosfera; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da
Energossomatologia.
Efeitologia: o efeito mimético da cortina de fumaça; os efeitos evolutivos da criatividade assistencial; o efeito do contraste entre aparência e essência.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela flexibilidade cognitiva assistencial.
Ciclologia: o ciclo tentativa-erro–tentativa-acerto na abordagem assistencial.
Enumerologia: o mimetismo da indumentária; o mimetismo da idade cronológica; o mimetismo de gênero; o mimetismo da voz; o mimetismo da face; o mimetismo da densidade corporal; o mimetismo do ambiente.
Binomiologia: o binômio adaptação-evolução; o binômio mecanismo de defesa do ego
(MDE)–mecanismo assistencial.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação professor-aluno; a interação orientador evolutivo–evoluciente.
Crescendologia: o crescendo assistência primária–assistência complexa; o crescendo
assistência amadora–assistência profissional.
Trinomiologia: o trinômio amparador extrafísico–amparador intrafísico–assistido;
o trinômio ajudar-resgatar-esclarecer; o trinômio empatia-acolhimento-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio abordagem-imagem-linguagem-energia; o polinômio flexibilidade pensênica–assertividade–despojamento–domínio energético; o polinômio rapport–interação–acoplamento áurico–desassimilação.
Antagonismologia: o antagonismo imitação / ineditismo; o antagonismo adaptação para agradar / adaptação para ajudar.
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço assistencial; a lei da ação e reação; a lei do retorno;
a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da evolução; a lei da interdependência consciencial; as leis da Conviviologia Sadia.
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Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a harmonofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a neofobia; a interaciofobia.
Sindromologia: a remissão da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a superação da egomania.
Holotecologia: a criativoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Mimeticologia; a Holomaturologia;
a Consciencioterapia; a Conviviologia; a Pensenologia; a Comunicologia; a Parapedagogia;
a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Taristicologia; a Fonoaudiologia; a Evoluciologia;
a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin multifacetada; a isca humana lúcida; a conscin
bem articulada; o ser interassistencial; o ser desperto; a consciência transmorfa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o mimetista assistencial; o infiltrado cosmoético; o amparador técnico
de psicodramas; o pesquisador multidimensional; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o parapedagogo; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a mimetista assistencial; a infiltrada cosmoética; a amparadora técnica
de psicodramas; a pesquisadora multidimensional; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a parapedagoga;
a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens mimeticus; o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens
communicator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mimetismo interassistencial intrafísico = o da conscin benfeitora adaptando-se às necessidades dos assistidos; mimetismo interassistencial extrafísico = o da consciex
benfeitora especialista em transfiguração extrafísica.
Culturologia: a cultura do Universalismo; a cultura da interassistência.
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Tipologia. Do ponto de vista da Parapedagogia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 categorias de discentes cujas características podem exigir do professor e da professora dedicados o esforço didático singular de mimetismo interassistencial:
01. Adolescentes.
02. Adultos.
03. Crianças.
04. Deficientes auditivos.
05. Deficientes visuais.
06. Estrangeiros.
07. Idosos.
08. Intermissivistas.
09. Presidiários.
10. Religiosos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mimetismo interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
03. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Automutação: Recexologia; Homeostático.
05. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
07. Comando temperamental: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
08. Holopensene automimético: Holopensenologia; Nosográfico.
09. Imitação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Imitação individual: Conviviologia; Neutro.
11. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
12. Megapolivalência: Serenologia; Homeostático.
13. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
14. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
15. Paramutante: Paramutaciologia; Nosográfico.

O MIMETISMO INTERASSISTENCIAL É A TÉCNICA
DE INTERAÇÃO COSMOÉTICA ENTRE CONSCIÊNCIAS
DE VARIADOS PATAMARES EVOLUTIVOS, VISANDO
A ORTOCOMUNICAÇÃO E A ASSISTÊNCIA INEGOICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a pertinência da utilização da
técnica do mimetismo interassistencial nas próprias abordagens? Considera a possibilidade de
transfigurar-se cosmoeticamente quando necessário?
Bibliografia Específica:
1. Ramos, Osmar Filho; Cristo Espera por ti; (Romance do Espírito de Honoré de Balzac); pref Gerard Genette; psicografado por Waldo Vieira; revisores Eduardo Ferreira; Erotides Louly; & Waldson Dias; 370 p.; 4 seções; 76
caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 1 website; 404 notas comentadas; 56 refs.; 23 x 16 cm; br.; Edição comentada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 25 a 29, 192 a 194 e 339 a 342.
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2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 645.

R. B. S.
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MIMO ENERGÉTICO
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mimo energético é a técnica interassistencial de doar o objeto carregado
pelas energias conscienciais da conscin doadora, para ajudar ou socorrer assistencialmente a pessoa receptora, de algum modo, por meio do heterodesassédio das ECs simpáticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo mimo é criação expressiva, talvez por influência do idioma Latim,
minus, “farsante; histrião; farsa teatral”. Surgiu no Século XV. O vocábulo energético procede do
idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Mimo assistencial. 02. Presente energético. 03. Lembrança energética. 04. Dádiva energética. 05. Agrado energético. 06. Prenda energética. 07. Oferenda energética. 08. Regalo energético. 09. Brinde escolhido; suvenir energético. 10. Doação fraterna.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo mimo: amimada; amimado; amimador; amimadora; amimalhado; amimalhar; amimar; antimimo; automimo; mimada; mimado; mimalha; mimalhice; mimalho; mimar; mimo-de-vênus; mimo-do-céu;
mimosa; mimosear; mimoso.
Neologia. As 4 expressões compostas mimo energético, mimo energético mínimo, mimo
energético mediano e mimo energético máximo são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 01. Bagulho energético. 02. Presente de grego. 03. Cavalo de Troia.
04. Elefante branco. 05. Engodo; presente destrutivo. 06. Carta explosiva. 07. Canto da sereia;
dádiva astuciosa. 08. Pseudomimo. 09. Avareza; usura. 10. Cupidez.
Estrangeirismologia: o energetic gift; o cadeau énergétique; a pessoa economicamente
large; o breakthrough interassistencial; o presente rapport energético; o souvenir das energias
conscienciais.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias conscienciais assistenciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; a reciclagem do holopensene; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a mudança para melhor do ânimo da conscin receptora do mimo.
Parafatologia: o mimo energético; o mimo carregado de ECs; o mimo potencializador
da euforin; o objeto-mimo “a cara da pessoa”; o mimo especial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ato de dar presentes como experiência da fraternidade vivida; a cortesia;
a magnanimidade; a solidariedade; o filantropismo; o humanitarismo; o objeto energizado representando o assistente na vida do assistido; a imantação energética; a emissão ou destilação continuada de ECs; as ECs gravitantes quando terapêuticas; a raiz energética; o raio laser pontual;
o corpo externo não estranho; a demonstração expressiva de ternura; o gesto carinhoso; o presente tornando a pessoa presente pelas ECs; a surpresa agradável do presente positivo impactante
predispondo a ação das ECs; a aspiração ou sonho dourado de consumo realizado; o cultivo das
amizades; o círculo de relações sociais; a data comemorativa; o dia do aniversário do receptor ou
receptora; a estação anual dos presentes do fim de ano; as visitas oportunas; a lembrança trazida
da viagem ao Exterior; a Era do Superconsumismo; as 3 cidades da Trifron como sendo as capitais dos mimos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energético entre a conscin e o objeto de uso pessoal.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da vida intrafísica energética.
Tecnologia: a Paratecnologia da interassistencialidade energética.
Voluntariologia: a vivência grupal nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV.
Efeitologia: o efeito energético do duplo dos objetos no Cosmos.
Neossinapsologia: o mimo energético gerando neossinapses.
Enumerologia: o mimo dignificador; o mimo útil; o mimo-ternura; o mimo-surpresa;
o mimo da vovó; o mimo das mães; o mimo da sogra.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio motorista–carro pessoal; o binômio conscin-celular; o binômio mimo-resgate; o binômio objeto-palavra; o binômio
presenteador-presenteado; o binômio consciência-energia; o binômio autassistência-heterassistência; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação ECs pessoais–objeto de estimação.
Crescendologia: o crescendo energético afetividade–ECs; o crescendo recepção-doação.
Trinomiologia: o trinômio venda-compra-doação.
Antagonismologia: o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo
desamparado / amparado; o antagonismo despossuído / privilegiado.
Politicologia: a democracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da empatia evolutiva.
Filiologia: a sociofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a fobia à autexposição; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da ectopia afetva (SEA).
Maniologia: a mania de presentear.
Holotecologia: a socioteca; a energossomatoteca; a comunicoteca; a assistencioteca;
a convivioteca; a evolucioteca; a fatoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia;
a Sociologia; a Interaciologia; a Civilizaciologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Paratecnologia; a Megaetologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mimo energético mínimo = o ato de presentear o buquê das flores favoritas da pessoa receptora; mimo energético mediano = o ato de presentar a bicicleta sonhada pela
criança receptora; mimo energético máximo = o ato de presentear o apartamento para a conscin
com filhos e sem teto.
Culturologia: a cultura da sociabilidade evoluída.
Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 categorias de objetos empregáveis como mimos energéticos, tanto temporários ou fugazes,
quanto permanentes ou fixos:
01. Carro: pessoal; mimo energético mais permanente e envolvente dos mais funcionais.
02. Celular: o telefone pessoal; mimo energético mais permanente permitindo a comunicação efetiva entre o doador e o receptor.
03. Computador: pessoal; mimo energético mais permanente.
04. DVD: o artefato do saber pessoal, selecionado.
05. Flores: o buquê; mimo energético temporário.
06. Instrumento: musical, pessoal, para o musicista, homem ou mulher; mimo mais
permanente.
07. Livro: do autor assistente para o leitor assistido; as evocações; os links.
08. Sapatos: pessoais; mimo mais permanente diretamente em contato com a pré-kundalini do assistido ou assistida.
09. Televisão: pessoal; mimo mais permanente.
10. Vestuário: pessoal; mimo mais permanente diretamente em contato com o soma do
assistido ou assistido.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mimo energético, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
04. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
06. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
07. Megadoação: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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10. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
11. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.

O MIMO ENERGÉTICO É TÉCNICA ASSISTENCIAL SOFISTICADA PRÓPRIA DA CONSCIN LÚCIDA, PORTADORA
DA CONDIÇÃO DO ABERTISMO CONSCIENCIAL, PARAPSÍQUICO, COSMOÉTICO, LIBERTÁRIO OU DESASSEDIADOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe empregar a técnica assistencial do mimo
energético? Os resultados são compensadores?

Enciclopédia da Conscienciologia

15205

MIMO GASTRONÔMICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mimo gastronômico é a técnica interassistencial retributiva de a conscin,
homem ou mulher, presentear convivas com iguarias especialmente preparadas, a partir de escolha personalizada de cardápio, a fim de expressar gratidão, cultivar e estreitar amizades, proporcionar reconciliações grupocármicas e desassédios, ampliando a convivialidade fraterna entre
o gourmet doador e os receptores.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo mimo é criação expressiva, talvez por influência do idioma Latim,
minus, “farsante; histrião; farsa teatral”. Surgiu no Século XV. O primeiro elemento de composição gastro deriva do idioma Grego, gaster, “ventre; por estômago”. O segundo elemento de composição nomia provém do mesmo idioma Grego, nómos, “o que cabe por partição, opinião geral;
o que é de lei e de direito”. As palavras gastronomia e gastronômico apareceram no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Dádiva gastronômica. 2. Aporte gastronômico. 3. Prenda gastronômica benfazeja. 4. Doação gastronômica sadia. 5. Brinde gastronômico salutar. 6. Lembrança
gastronômica. 7. Regalo alimentar de bom gosto. 8. Mimo culinário.
Neologia. As 3 expressões compostas mimo gastronômico mínimo, mimo gastronômico
mediano e mimo gastronômico máximo são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Presente de grego alimentar. 02. Engodo gastronômico. 03. Mimo
decorativo. 04. Mimo alimentar inoportuno. 05. Mimo antinutricional. 06. Mimo alimentar dispensável. 07. Gororoba. 08. Presente dispensável; regalo de mau gosto. 09. Pobreza gastronômica. 10. Bagulho energético degustativo.
Estrangeirismologia: o gift culinário interassistencial; o background da renovação alimentar; o modus faciendi da sofisticação; a happy hour mentalsomática; o crème de la crème interassistencial; a nouvelle cuisine multicultural; o know-how criativo; o insight retilíneo da conscin large.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à assistência alimentar.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Mimo
gastronômico: interassistencialidade. Personalização gastronômica: megamimo.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares sobre o tema: – Colocar a mão na massa, literalmente, ao mimosear. Diz-me com quem comes e direi quem és. Comestível papa-fina.
Citaciologia: – “Caso queira conhecer uma pessoa observe como se comporta ao doar
ou receber presentes” (Ludwig Borne,1786–1837).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade gastronômica; os conviviopensenes dos amimados; a conviviopensenidade dos convivas; os neopensenes da gastronomia
interativa; a neopensenidade da conscin obsequiada; o holopensene da benignidade cosmoética
entre o mimoseador e o mimoseado; os autopensenes afeitos à Interassistenciologia da gastronomia prudente.
Fatologia: o mimo gastronômico; o fato de a conscin doar mimo gastronômico; a superação afetiva pelo mimo; o mimo gastronômico carregado de ECs reconciliadoras; a alquimia pessoal na arte de preparar os alimentos; o senso pesquisístico aplicado à gastronomia molecular;
o fenômeno da transição da nutrição nos países consumistas; a fome; a opulência; a escravidão
alimentar; a obesidade; a bulimia; a ortorexia; a reaprendizagem evolutiva pela preparação da
refeição equilibrada; o senso da saúde alimentar; a evitação do excesso do sal e do açúcar; o agir
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“em cima do lance” no preparo de alimentos delicados; a atitude detalhista de cozinhar com
esmero; o autodiscernimento na escolha do cardápio; o fato de o mimoseador ser o primeiro a ser
assistido; o hábito de preparar os pratos com refinamento consciencial; a evitação do hábito de
comer em frente à TV.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático diuturno; a lucidez
do entendimento do autoparapsiquismo ao preparar refeição; os encontros extrafísicos na entrega
de mimo; o discernimento de produzir morfopensene gastronômico ao receber e ao doar; a abordagem da euforin do doador e do receptor ao mimo; a amparalidade inspirando mimo gastronômico na interassistência extrafísica; a vivência da ectoplasmia na preparação do mimo gastronômico; o mimo envolvido por ECs; a Central Extrafísica de Energia (CEE) inspiradora de mimos;
a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF) sustentadora das trocas energéticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo predisposição retribuitiva–senso da paradever; o sinergismo perfil assistencial–atividade qualificada.
Principiologia: o princípio da responsabilidade interassistencial na feitura do regalo;
o princípio social integrado aos princípios pessoais ao mimosear; o princípio da descrença ao
produzir alimento; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos os convivas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) à mesa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ao doar o mimo; a retribuição interassistencial qualificando o código grupal de Cosmoética (CGC) ao doar e receber presentes.
Tecnologia: a Paratecnologia Interassistencial Energética no mimo gastronômico; a técnica do continuísmo consciencial em atitudes interassistenciais, além do mimo; a empatia técnica
circunstancial à gastronomia; a técnica de sair da mesa dessatisfeito.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório
conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito da solidariedade interassistencial; o efeito de ampliar a rede social
através do mimo gastronômico; o efeito de oferecer sem a conotação de receber; o efeito de
“acertar a mão” na feitura de mimos gastronômicos; os efeitos psicossomáticos da “panelaterapia”.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelos aportes dos holopensenes de oferecer
mimo alimentar; as neossinapses resultantes da interassistência multidimensional ao orientar
a feitura de livro com receitas saudáveis.
Ciclologia: o ciclo do processo saber receber e saber retribuir; o ciclo avançado da responsabilidade interassistencial de saber alimentar-se e servir de exemplo.
Enumerologia: o almoço de domingo; o jantar familiar; o chá entre amigas; a festa surpresa de aniversário; a confraternização anual; o coquetel de lançamento do livro; a festa do jubileu evolutivo.
Binomiologia: o binômio mimo-resgate; o binômio receber-retribuir; o binômio mente
lúcida–soma ativo na dosagem do alimento; o binômio escolha sensata–bem estar consciencial
na gastronomia saudável.
Interaciologia: a interação conscins atendidas–grupalidade atendida pelo alimento;
a interação produtividade do assistente mimoseador–produtividade do assistido mimoseado;
a interação pessoa-grupo-paragrupo.
Crescendologia: o crescendo aprender–fazer–reaprender–divulgar tecnologias interassistenciais; o crescendo priorização assistencial–mudança de comportamento; o crescendo mimo
gastronômico–mimo pensênico; o crescendo gastronomia usual–gastronomia molecular.
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Trinomiologia: o trinômio evolutivo vegetal–animal–ser humano; o trinômio salutar
comida nutritiva–sono repousante–exercícios físicos regulares; o trinômio patológico preguiça-acídia-acrasia na realização de alimentação sadia; o trinômio ad valorem de saber preparar alimentos 70% pesquisa–20% talento–10% eventualidade.
Polinomiologia: o polinômio reflexão–decisão–mudança de hábito gastronômico–
–neossinapse gastronômica; o polinômio atilamento irrenunciável–benefício incomparável–valor
inestimável–resultado perdurável na alimentação saudável; o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow-up na técnica gastronômica de ponta.
Antagonismologia: o antagonismo saúde alimentar / doença pelo alimento; o antagonismo impulsividade / proatividade gastronômica; o antagonismo alimento meio / alimento fim;
o antagonismo alimento animal / alimento frutariano.
Paradoxologia: o paradoxo da ampla divulgação de receitas culinárias frente a parcos
programas educativos na multimídia.
Politicologia: a política da interassistencialidade.
Legislogia: a vivência da lei da interassistencialidade pela gastronomia saudável aplicada em reuniões familiares.
Filiologia: a sociofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a raciocinofilia;
a autocriticofilia; a lucidofilia.
Holotecologia: a socioteca; a energossomatoteca; a comunicoteca; a assistencioteca;
a convivioteca; a evolucioteca; a fatoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Nutrologia; a Conviviologia; a Energossomatologia; a Gastronomia; a Sociologia; a Interaciologia; a Civilizaciologia; a Parapercepciologia; a Paratecnologia; a Megaetologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin glutona; a conscin faminta; a consréu; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica.
Masculinologia: o cozinheiro; o maitre; o nutrólogo; o nutricionista; o endocrinologista;
o gastroendocrinologista; o compassageiro evolutivo; o consciencioterapeuta; o reeducador; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o voluntário; o gastrônomo espanhol Ferran
Adrià (1962–) e o francês Pierre Gagnaire (1950–), criadores da gastronomia molecular.
Femininologia: a cozinheira; a femme maitre; a nutróloga; a nutricionista; a endocrinologista; a gastroendocrinologista; a compassageira evolutiva; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a voluntária; a chef brasileira
Tatiana Mendes (1984–), representante da gastronomia molecular no Brasil.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mimo gastronômico mínimo = o ato de brindar com o alimento preferido
a pessoa amiga; mimo gastronômico mediano = o ato de presentear a pessoa carente de afeto através de culinária específica; mimo gastronômico máximo = o ato de surpreender os amigos mais
próximos com gastronomia multicultural e diálogo mentalsomático em tertúlia domiciliar.
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Culturologia: a cultura da sociabilidade evoluída; a falta de cultura na alimentação;
a cultura da Conscienciometrologia Interassistencial; o posicionamento pessoal frente à convivência inevitável com os alimentos interculturais.
Caracterologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis listadas na ordem alfabética, 12
posturas básicas direcionadas à sociabilidade integral do mimoseador e do mimoseado, concernentes às conscins interassistentes exemplaristas:
01. Abertismo consciencial: a cosmovisão para superar obstáculos psíquico-mentaissomáticos do ato de receber-retribuir.
02. Acalmia holossomática: a harmonia quadriveicular da consciência humana.
03. Autoconfiança: a convicção íntima de atuar com a multidimensionalidade.
04. Autoconsciência traforista: o diagnóstico não definitivo do trafor pessoal. Tudo
pode ser melhorado.
05. Bom humor: a satisfação e o otimismo contagiantes ad infinitum.
06. Determinação: a voliciolina sendo bússola consciencial na decisão gastronômica.
07. Exemplarismo: a teaticidade quanto às mudanças nutricionais.
08. Flexibilidade: a neofilia das pesquisas nutricionais preventivas.
09. Mentalsomaticidade: a reflexão e o aprimoramento da competência racional e pessoal em qualquer situação.
10. Paciência: a serenidade quanto ao fato de o ser humano carecer de maturidade quanto às autossuperações.
11. Profilaxia: as cautelas holossomáticas evitando imprevistos.
12. Somatologia: a prática de comer para viver e não viver para comer.
Sutileza. Sob a ótica da Autexperimentologia, há especiarias pertinentes à culinária universal, destacadoras do sabor, do aroma, do matiz, maneira de amenizar o uso exagerado do cloreto de sódio (sal de cozinha), dos açúcares e outras especialidades alimentares, contribuindo para
ressaltar o paladar e o aroma de per se, a exemplo de: a folha de louro; o orégano; o alho; a baunilha; a erva doce.
Parafenomenologia. Com base na Parapercepciologia, eis na ordem alfabética 14 parafenômenos passíveis à observação ou à experimentação da conscin interessada ou ao gastrônomo
parapsíquico, no desempenho das atividades diárias:
01. Assimilação energética antipática: a experiência da desassimilação energética (desassim) da toxidade existente no ambiente culinário.
02. Assimilação energética simpática: a experiência da assim empática (assim), ordenada lucidamente na execução do regalo.
03. Banhos energéticos: a experiência da autenticidade do fato e / ou parafato da cortesia.
04. Clarividência viajora: a experiência da parainvestigação do ambientex de maneira
a ampliar dados interassistenciais antes, durante ou depois do evento.
05. Déjà-vu: a experiência da rememoração do paraevento, então vivenciado na dimensão respiratória do almoço.
06. Descoincidência vígil: a experiência da soltura energética necessária para instalar
o campo interassistencial antes do preparo dos alimentos.
07. Estado vibracional: a experiência de EVs autodefensivos, profiláticos e interassistenciais da festa.
08. Inspiração cosmoética: a experiência da criatividade na elaboração da refeição.
09. Instalação de campo energético hígido: a experiência da instalação do campo
energético propiciando ambiente harmônico na refeição.
10. Iscagem humana lúcida: a experiência da condição de isca lúcida de conscins ou
consciexes patológicas em desassédio na ceia.
11. Psicometria: a experiência da leitura salutar dos ambientes e alimentos.
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12. Retrocognição: a experiência de retrocognição espontânea e / ou forçada necessária
à compreensão da nova fase de reencontros familiares, como almoços ou jantares.
13. Sinalética energética: a experiência da sinalética energética e parapsíquica pessoal
no momento da decisão de realizar o evento gastronômico.
14. Telepatia: a experiência da telepatia com o amparador de função, no intuito da higidez holopensênica e da tares na comunicação entre os presentes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mimo gastronômico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento alimentar: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
04. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
07. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
08. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
09. Mimo energético: Energossomatologia; Homeostático.
10. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

O MIMO GASTRONÔMICO, INDICADOR DE PARATECNOLOGIA INTERASSISTENCIAL, UNIVERSALISTA, REVERBERA
NO CONVÍVO AFÁVEL, AO REDOR DE MESAS MIMOSAS
EM COMPASSAGEIROS EVOLUTIVOS EXTRAFÍSICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utilizou o binômio recebimento-retribuição na
técnica do mimo gastronômico? Quais efeitos foram alcançados?
Filmografia Específica:
1. A Festa de Babette. Título Original: Babettes Gaestebud. País: Dinamarca. Data: 1987. Duração: 103
min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Dinamarquês & Francês. Cor: Colorido. Direção: Gabriel Axel.
Elenco: Stéphane Audran; Brigitte Federspiel; Bodil Kjer; Bibi; Andersson; Jarl Kulle; Jean-Philippe Lafont; Asta Esper
Hagen Andersen; Thomas Antoni; Vibeke Hastrup; Therese Hojgaard Christensen; Cay Kristiansen; Finn Nielsen; & John
M. Watson Sr. Produção: Just Betzer e Bo Christensen. Roteiro: Gabriel Axel e Karen Blixen (Livro-conto). Música:
Per Norgaard. Diretor de Arte: Sven Wichmann. Diretor de Fotografia: Henning Krietiansen. Figurino: Pia Myrdal;
& Annelise Hauberg. Edição: Finn Henriksenn. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1988.
Sinopse: O filme é simples, inteligente, delicado e original, apresenta a história baseada no conto, onde Babette, francesa
e empregada doméstica na casa do pastor-Vila da Jutlândia (1854) é premiada pela loteria. Generosamente, oferece aos
moradores do local, requintado banquete incrementado com os próprios conhecimentos gastronômicos. O filme faz paralelo entre a vida vazia e austera dos moradores, reprimidos pela religião, sufocados aos prazeres, inclusive o da comida.
Após o experimento gastronômico os convidados passam a ter nova visão de mundo. O filme é referência aos amantes da
“boa mesa”.
2. Alimento da Alma. Título Original: Soul Food. Gênero: Drama. Data: 1997. País: USA. Idioma: Inglês.
Duração: 115 min. Direção & Roteiro: George Tillman Jr. Elenco: Vanessa Williams; Vivica Fox; Nia Long; Michael
Beach; Mekhi Phifer; Gina Ravera; Irma P. Hall; Carl Wright; Mel Jackson; Morgan Méchelle Smith; & John M. Watson.
Produção: Tracey E. Edmonds; Kenneth “Babyface” Edmonds; & Robert Teitel. Fotografia: Paul Elliott. Estúdio: Edmonds Entertainment Group (EEG); & Fox 2000 Pictures. Distribuição: Fox Film. Sinopse: O jantar de domingo na casa
de Mother Joe (Irma P. Hall) é de dar água na boca. Tradição há 40 anos. Aos olhos do neto Ahmad (Brandon Hammond),
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amor e sorrisos sempre fazem parte do cardápio, apesar da costumeira rivalidade entre a mãe Maxine e as irmãs, Teri
e Bird. Quando brigas mais sérias começam a desagregar a família, os bons tempos repentinamente ficam esquecidos. Ahmad reúne a todos e ensina o verdadeiro significado de alimento da alma.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página
289.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 119, 348, 541 e 580.

L. G. L.
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MINAS TERRESTRES
(PACIFISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. As minas terrestres são os artefatos bélicos antissomáticos implantados no
solo, caracterizados por acionamento na presença, proximidade ou contato da vítima, cujo efeito
explosivo gera destruição dos membros inferiores, podendo causar também a dessoma.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo mina vem do idioma Francês Antigo, mine, “jazida de metais; minerais; cavidade feita para depositar carga de explosivo”, e este do idioma Gaulês, meina, “metal
bruto”, conexo ao idioma Irlandês, méin, “mineral; mina; metal”. Surgiu no Século XIII.
A palavra terrestre deriva idioma Latim, terrestris, “o que é da terra; que vive sobre a terra; que
vem da terra”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Artefatos terrestres explosivos. 2. Armadilhas antissomáticas. 3. Armas de solo de efeito explosivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo mina: antiminas, desminado, desminador, desminagem, desminar, minado, minador, minagem, minar.
Neologia. As duas expressões compostas minas terrestres de efeito egocármico e minas
terrestres de efeito grupocármico são neologismos técnicos da Pacifismologia.
Antonimologia: 1. Minas aquáticas. 2. Minas marinhas. 3. Artefato pacifista.
Estrangeirismologia: a amplitude técnica da mine action; o demining; o minefield;
o landmine survivor.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à condução cosmoética dos conflitos interconscienciais.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  Minas terrestres matam. Armas minam proéxis. Desminagem abre caminhos. Desminar é reurbanizar.
O desarmamento protege.
Coloquiologia. A metáfora dançando em campo minado para evidenciar a imprudência
da conscin incauta.
Citaciologia:  Todos juntos somos uma superpotência (Jody Williams, 1950).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios latinos referentes ao tema: – Si vis pacem para bellum
(“Se queres paz, prepara-te para a guerra”). Si vis pacem para pacem (“Se queres paz, prepara-te
para a paz”).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal belicoso; os belicopensenes; a belicopensenidade;
o holopensene da guerra; o pensene maniqueísta de compreensão da Socin Patológica no binômio
amigo-inimigo; o materpensene marcado pela conflitividade intraconsciencial afetando a interação interconsciencial; as energias nocivas dos patopensenes gerando doenças físicas; o holopensene pessoal harmônico; o materpensene pacifista; o holopensene do desarmamento; os pacipensenes; a pacipensenidade.
Fatologia: as minas terrestres; a estrepe na condição de mina terrestre da Antiguidade;
os 103 países já minados (Ano-base: 2013); a grande incidência de campos minados em regiões
de fronteiras; o belicismo desencadeando a distopia social; as minas terrestres funcionando enquanto mecanismos de neutralização das iniciativas de integração fronteiriça; os 50 países produtores de minas, incluindo o Brasil (Ano-base:1990); a interprisão grupocármica belicista; a crise
de saúde pública mundial gerada pelo uso disseminado de minas antipessoal; as minas produzindo
vítima a cada 22 minutos na década de 1990; os civis abarcando 90% das vítimas de minas;
a maior vulnerabilidade das crianças vivendo próximas a campos com explosivos remanescentes
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de guerra; o holocarma das nações sendo alterado pela produção, exportação, uso e remoção de
minas antipessoal; a desminagem militar; o custo de 3 a 50 dólares estadunidenses para utilizar
cada mina em relação aos 300 a 2 mil dólares para a remoção; a Convenção sobre a Proibição do
Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua Destruição
(Tratado de Ottawa), assinada em 1997; a desminagem humanitária; a contribuição das celebridades para a visibilidade do tema enquanto problemática mundial; a indústria de pernas artificiais;
o papel dos animais pré-humanos na detecção de minas antipessoal; a Cosmoética Destrutiva aplicada à destruição da minas terrestres; os 153, dos 161 Estados integrantes do Tratado de Ottawa,
sem minas terrestres antipessoal nos próprios estoques de armamentos (Ano-base: 2013); o Prêmio Nobel da Paz de 1997 auferido à International Campaign to Ban Landmines; o modelo de
governança global desenvolvido pelo movimento de erradicação das minas terrestres antipessoal;
os empreendimentos pró-universalismo no marco da ação antiminas; o antibelicismo enquanto
ponto de convergência dos Serenões.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o potencial megassediador do belicismo; as interprisões grupocármicas pelo desenvolvimento e emprego de minas
antipessoal; o bagulho energético entrópico da mera presença de armas; o assédio interconsciencial fomentando os acidentes com minas terrestres; o fato das engenhosidades bélicas levarem
tantas consciências à Baratrosfera; as paracomatoses resultantes das dessomas provocadas por
explosões de minas terrestres; as oportunidades de recomposição grupocármica por meio da ação
antiminas; o insidioso papel das consciexes fomentando o armamentismo; as consciexes amparadoras prevenindo acidentes explosivos; o papel da tenepes no antibelicismo; o potencial assistencial holocármico do desarmamento; a destruição de armas propiciada por Serenões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo belicismo-Baratrosfera; o sinergismo educação sobre
o risco de minas–desminagem; o sinergismo campanha pela erradicação das minas terrestres–
–campanha contra bombas cluster; o sinergismo campanha pelo controle de armas e munições–
–campanha em prol do desarmamento nuclear.
Principiologia: o princípio do “se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”;
o princípio da economia de males; o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da guerra; a teoria política; a teoria da interprisão grupocármica
aplicada aos conflitos armados; a teoria dos estudos e pesquisas sobre a paz; a teoria do Homo
sapiens pacificus.
Tecnologia: as técnicas de uso de minas terrestres; as técnicas de resolução pacífica de
controvérsias; as técnicas de detecção de minas; as técnicas de desminagem; as técnicas protéticas para reabilitação física das vítimas; as técnicas para a existência pacífica.
Voluntariologia: o voluntariado pacifista pelo Planeta livre de minas terrestres.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paz.
Colegiologia: o Colégio Invisível do Antibelicismo; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito grupocármico das centenas de milhares de mutilados gerados pelo
uso de minas terrestres; o efeito da desminagem no auxílio da recomposição dos povos; o efeito
das armas sobre os holopensenes; o efeito das minas terrestres sobre a fauna; o efeito da desminagem sobre a flora; o efeito dos fenômenos meteorológicos sobre as minas terrestres plantadas;
o efeito evolutivo da paz entre os homens.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para a leitura, mensuração e avaliação da paz; a desconstrução das sinapses da violência.
Ciclologia: o ciclo da ação antiminas pesquisa–educação–detecção–remoção–liberação
do terreno; o ciclo belicismo-paracomatose-melex.
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Binomiologia: o binômio armamentismo–pena de morte; o binômio militarismo-armamentismo; o binômio pacifismo-desarmamento.
Interaciologia: a interação educação pacifista–desminagem humanitária; a interação
mina terrestre–terreno–vegetação–técnica de desminagem; a interação síndrome da ectopia afetiva (SEA)–machismo; a interação paz-conscienciofilia; a interação Conviviologia Homeostática–democracia.
Crescendologia: o crescendo ação antiminas–reconciliaçãorecomposição cármica
–pacifismo.
Trinomiologia: o trinômio violência–violação de direitos–ditadura; o trinômio paz–direitos humanos–democracia; o trinômio paz–conscienciofilia–Conviviologia Interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio ativismo antibelicista–voluntariado–docência conscienciológica–tenepes; o polinômio militarismo-armamentismo-SEA-chauvinismo.
Antagonismologia: o antagonismo militarismo / democracia; o antagonismo armamentismo / pacifismo; o antagonismo minagem / desminagem.
Paradoxologia: o paradoxo de as empresas produtoras de minas serem as mesmas
prospectoras de tecnologias para desminagem; o paradoxo de o lucro com a venda de armas representar prejuízo grupocármico.
Politicologia: as políticas voltadas à mitificação de conjunturas para justificar o investimento em armas; a política externa fomentadora do belicismo; a política da inclusão da Sociedade
Civil Global nas deliberações internacionais sobre armamentos; a política do desarmamento, desenvolvimento e descolonização (3 Ds), proposta pelo governo brasileiro, em 1963; a política antiminas terrestres.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao antibelicismo; as leis da Cosmoética;
a lei do retorno (causa e efeito); a Lei 10.300 / 2001 criminalizando atos proscritos pelo Tratado
de Ottawa.
Filiologia: a hoplofilia; a belicosofilia; a conscienciofilia; a pacificofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a hoplomania; a patomania; a nosomania; a riscomania.
Mitologia: o mito da guerra enquanto solução de conflitos; o mito de chegar à paz preparando-se para a guerra.
Holotecologia: a hoploteca; a geografoteca; a cosmoeticoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Vitimologia; a Politicologia; a Paradiplomaciologia; a Parapoliticologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Autoconflitologia; a Recexologia;
a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consbel; a consréu antissomática; a conscin baratrosférica; a consciênçula; a vítima de minas terrestres; o ser interassistencial; a conscin pacifista; a conscin cosmoética.
Masculinologia: o engenheiro de armas; os profissionais da saúde; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o ativista pelo desarmamento; o desminador; o diplomata; o educador sobre o risco de minas; o guerrilheiro; o investidor na indústria armamentista; o militar;
o político; o produtor de armas; o proexista; o reeducador; o restaurador evolutivo; o exemplarista; o tenepessista; o voluntário; o ativista e pesquisador estadunidense Stephen D. Goose (1954–);
o acadêmico canadense e ex-ministro de relações exteriores do Canadá Lloyd Axworthy (1939–).
Femininologia: a engenheira de armas; as profissionais da saúde; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a ativista pelo desarmamento; a desminadora; a diplomata; a educadora sobre o risco de minas; a guerrilheira; a investidora na indústria armamentista; a militar;
a política; a produtora de armas; a proexista; a reeducadora; a restauradora evolutiva; a exempla-
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rista; a tenepessista; a voluntária; a ativista estadunidense e nobelista Jody Williams (1950–);
a princesa de Gales, Lady Diana Frances Spencer (1961–1997).
Hominologia: o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo
sapiens universalis; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minas terrestres de efeito egocármico = quando o artefato bélico vitimiza
o próprio responsável pelo uso da arma; minas terrestres de efeito grupocármico = quando o artefato bélico, ao explodir, vitimiza outras conscins gerando interprisão grupocármica.
Culturologia: a cultura do belicismo; a cultura da paz.
Tipologia. Segundo a Tecnologia Bélica, eis 7 tipos de minas terrestres, em ordem alfabética:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antipessoal: desenhadas para mutilar ou matar pessoas.
Antiveículo ou antitanque: acionadas por veículos, com efeito explosivo maior.
Artesanais ou improvisadas: produzidas por ativistas com material plástico.
Borboletas: formatadas para facilitar a dispersão aérea, dificultando remoção.
Fragmentação: geradoras de efeito explosivo a dispersão de fragmentos.
Ligadas a fios: acionadas por meio da utilizando de fiação.
Tira-patas: direcionadas à mutilação dos membros inferiores da vítima.

Holocarma. Sob a ótica da Holocarmologia, a situação do Brasil (Ano-base: 2013), em
relação às minas terrestres, pode ser avaliada, por exemplo, a partir de 13 situações listadas em
ordem alfabética:
01. Armazenagem: o treinamento de militares na desminagem exigindo a retenção de
grande número de minas terrestres.
02. Cooperação: o auxílio do Brasil, por meio das forças armadas, para remoção de minas terrestres na América Latina (projetos MARMINCA e MARMINAS).
03. Criminalização: a produção, uso, transferência e comércio de minas antipessoais
criminalizadas, no Brasil, desde 2001.
04. Destruição: a extinção de aproximadamente 30 mil minas terrestres pelas forças
armadas brasileiras.
05. Desvio: o deslocamento das minas terrestres das forças armadas, encontradas nos
paiois dos traficantes de drogas, em 20 de abril de 2004.
06. Diplomacia: a presença sistemática do Brasil nas conferências diplomáticas da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas (ONU).
07. Erradicação: o alinhamento do país à Convenção sobre Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre a Destruição, ratificado em
1999.
08. Exceções: a tentativa do Brasil em criar exceções ao banimento das minas por meio
de cláusulas flexibilizando o uso em “regiões estratégicas”.
09. Exportação: a venda de armas pelo Brasil, inclusive para ditadores, autorizada pelo
Ministério das Relações Exteriores.
10. Importação: a importação de minas belgas pelo governo brasileiro.
11. Produção: a produção de milhares de minas terrestres no país até o ano de 1998.
12. Representação: a destinação de Embaixada para o Desarmamento, em Genebra, na
Suíça.
13. Vítimas: o treinamento e a desminagem vitimando militares brasileiros ao pisarem
no artefato (perda do pé) e em treinamento do exército (dessoma).
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Restauração. Segundo a Evoluciologia, eis 3 tipos de estratégias, em ordem alfabética,
percebidos no âmbito da ação antiminas considerando o princípio da restauração evolutiva:
1. Ação reversa: a remoção de mina pelos próprios ex-combatentes responsáveis pela
implantação; a criação de políticas antiminas por quem desenvolveu as estratégias de uso; a união
das partes conflitantes para definir prioridades para a desminagem; a ONG de desminagem criada
e gerida por ex-armador de minas; as forças armadas engajadas na desminagem humanitária.
2. Ampliação dos acertos: as campanhas pelo desarmamento e controle de armas ampliadas pela sinergia dos ativistas pró-paz; os novos tratados internacionais pelo controle de armas
e desarmamento decorrentes do efeito halo do Tratado de Ottawa.
3. Compensação dos erros: a doação financeira e contribuição de recursos diversos por
parte de países ex-produtores, exportadores e utilizadores de minas terrestres.
Taristicologia. O ativismo pelo desarmamento mundial ainda encontra limites interassistenciais decorrentes da pensenidade marcada pelas ideologias belicista e capitalista, encontrando
na tares a medida reeducativa para a paz.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com as minas terrestres, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
03. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
04. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
05. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
06. Distopia social: Sociologia; Nosográfico.
07. Geopolítica Desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
08. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
09. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Pax aeterna: Pacifismologia; Homeostático.
12. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.

AS MINAS TERRESTRES CONSTITUEM MEGABAGULHOS
ENERGÉTICOS A POLUÍREM O PLANETA TERRA, AMPLIFICANDO AS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS ENTRE
OS POVOS E AGRAVANDO O HOLOCARMA DAS NAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a necessidade de erradicação
dos artefatos bélicos, entre eles as minas terrestres? Qual o nível pessoal de desarmamento dos
próprios patopensenes perante a construção coletiva do pacifismo?
Filmografia Específica:
1. Desarme. Título Original: Disarm. País: EUA; Afeganistão; Iraque; Colômbia; Tailândia; Bósnia; Herzegovina; Mianmar; & Bielorrússia. Data: 2004. Duração: 54 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Alemão; Espanhol; Francês; Inglês; Português; & Russo. Direção & Direção de
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Fotografia: Brian Liu. Elenco: Jody Williams. Produção: Mary Wareham; & Brian Liu. Roteiro: Arni Hassen Sveinsson. Fotografia: Brian Liu. Música: Steven Drozd of The Flaming Lips. Edição: Chris Collins. Companhia: Next Step
Productions; ToolboxDC; & IndiePix. Sinopse: O documentário expõe a problemática global das minas terrestres antipessoal nas diferentes facetas: grandes países não abriram mão de produzir e usar, desminagem, o drama e a assistência às
vítimas em países minados, a destruição dos estoques, somando-se à abordagem política (da política externa à política
internacional no marco da ONU). Tudo narrado e sentenciado na voz de Jody Williams, a nobel da Paz de 1997.
2. Tempo de Embebedar Cavalos. Título Original: Zamani Barayé Masti Asbha. País: Irã. Data: 2000. Duração: 80 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Persa; & Curdo. Cor: Colorido. Legendado: Francês; & Inglês. Direção; Edição; & Produção: Bahman Ghobadi. Elenco: Ayoub Ahmadi, Rojin Younessi; Amaneh
Ekhtiar-dini; Madi Ekhtiar-dini; Kolsolum Ekhtiar-dini; Karim Ekhtiar-dini; Rahman Salehi; Osman Karimi; Nezhad
Ekhtiar-dini. Fotografia: Saed Nikzat. Estúdio: Bahman Ghobadi Films; Farabi Cinema Foundation; & MK2.
Companhia: MK2 Diffusion; & Shooting Gabhi. Outros dados: Prêmio de Cannes Caméra D´Or, Melhor Filme e Diretor Estreante 2000; prêmio da Crítica para as Mostras não Competitivas e o prêmio da Associação Francesa de
Proprietários de Salas de Arte e Ensaio; prêmio de Melhor Filme da Mostra Internacional de Cinema São Paulo. Sinopse:
Na fronteira entre Irã e Iraque, crianças orfãs assumem vidas e auxiliam irmão com deficiência, ganhando a vida no
transporte de contrabandos entre os países, por cavalos, em meio a campos minados.
3. Um Caminho para Kandahar. Título Original: Safar-e Ghandehar. País: Irã; & França. Data: 2001. Duração: 85 min. Gênero: Drama. Idioma: Persa; Inglês; & Polonês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Francês;
Inglês; & Português. Direção; Redação; & Produção: Mohsen Makhmalbaf. Elenco: Niloufar Pazira; Hassan Tantai;
Sadou Teymouri; Ike Ogut; Hoyatala Hakimi; & Monica Hankievich. Fotografia: Ebrahim Ghafouri. Música: Mohamad
Reza Darvishi. Estúdios: New York Video. Companhia: Makhmalbaf Film House. Sinopse: Após fugir da guerra civil
com talibãs do Afeganistão, jornalista retorna do Canadá para auxiliar irmã com ameaça de suicídio ante a repressão às
mulheres e o drama dos conflitos, onde a perda de membros por minas terrestres é frequente.
Bibliografia Específica:
1. Goose, Stephen D.; Wareham, Mary; & Williams, Jody; Banning Landmines: Disarmament, Citzen Diplomacy and Human Security; pref. Desmond Tutu; 328 p.; 21 seções; 16 caps.; 10 fotos; 1 tab.; 16 refs.; 2 anexos; ono.;
22,5 x 15,5 cm; br.; Rowman & Littlefield Publishers; Lanham, MD; USA; 2008; páginas 5, 8, 11 e 25.
2. International Campaign to Ban Landmines; Landmine Monitor 2012: Action on Armed Violence, Handicap International, Human Rights Watch, Mines Action Canada and Norwegian People´s Aid; VIII + 68 p.; 7 caps.;
73 abrevs.; 9 fotos; 7 gráfs.; 19 tabs.; glos. 32 termos; 29,5 x 21,5 cm; br.; Landmine and Cluster Munition Monitor; Geneva; Switzerland; 2012; páginas 1 e 2.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 833 a 839.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 574 e 858 a 860.
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MINIACERTO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O miniacerto é a conquista cosmoética da consciência, aparentemente elementar, porém capaz de gerar êxitos evolutivos relevantes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “menor;
pequeno”. O termo acerto deriva do mesmo idioma Latim, certus, “decidido; resolvido; fixado;
determinado; seguro; experimentado; firme”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Minivitória. 2. Minitriunfo. 3. Miniêxito. 4. Minissucesso. 5. Pequena conquista. 6. Pequeno acerto.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo acerto:
acertação; acertada; acertado; acertador; acertadora; acertamento; acertar; Acertologia; autacerto; autodesacerto; desacertada; desacertado; desacertador; desacertadora; desacertamento;
desacertante; desacertar; desacertável; desacerto; megaacerto; meioacerto; miniacerto; minidesacerto; neoacerto; pseudoacerto; retroacerto.
Neologia. As duas expressões compostas miniacerto individual e miniacerto grupal são
neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Miniperda. 2. Minierro. 3. Miniequívoco. 4. Miniengano. 5. Pequena falha. 6. Pequeno erro.
Estrangeirismologia: o esforço para o upgrade intraconsciencial; a valorização da performance pessoal evolutiva; o investimento na manifestação do internal locus of control; o rapport com o amparo extrafísico favorecendo os diálogos transmentais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Todo miniacerto importa. Miniacertos geram acertos. Autocrítica: chave evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; o controle dos autopensenes; a capacidade de reestruturação dos autopensenes; a orientação do pen nas manifestações pensênicas; a retilinearidade pensênica; a autopensenização fraterna; a autopensenização flexível; a manutenção da harmonia pensênica.
Fatologia: o miniacerto; os miniacertos intrafísicos; os miniacertos juvenis; os miniacertos na terceira e quarta idades; a higiene básica; a alimentação equilibrada; as horas de sono necessárias a cada indivíduo; a lucidez; a atenção; a autoconfiança; a afetividade sadia; a autorganização; a autocoerência; a autauditoria; a proatividade; a perseverança; a assertividade; a flexibilidade; a pontualidade; o ato de provocar crises existenciais; a empatia nas relações interpessoais;
a coragem evolutiva; o autoinvestimento para o encontro do parceiro ideal da dupla evolutiva;
a valorização dos trafores; a reforma íntima; a opção pela tarefa do esclarecimento (tares); a condição de ser mais assistente e menos assistido; a intencionalidade sadia; as rotinas úteis; a priorização dos acertos; a criação do hábito da análise acurada dos fatos; a autovigilância contínua;
a autorreflexão e discernimento enquanto reforçadores da vontade de acertar; a busca do conserto
imediato dos erros; o combate à tríade da erronia; a extinção do papel de vítima; a limpeza dos
erros cometidos no passado; o enfrentamento dos medos; a realização gradual do planejamento
e o alcance das metas; o aprendizado intrínseco em cada erro; a valorização da saúde conscienci-

15218

Enciclopédia da Conscienciologia

al; a redução dos conflitos íntimos; a construção da autoimagem realista; o sobrepairamento do
holopensene de miserê; a conquista dos bons hábitos somáticos; a evitação das drogas lícitas e ilícitas; a evitação da perda de tempo com jogos eletrônicos e navegação na Internet; a prática de
exercícios físicos regulares; o antibagulhismo energético; o acerto das atitudes; a reciclagem intraconsciencial (recin); o exercício mentalsomático diário; a viragem evolutiva; a escrita e defesa
de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a escolha do tema de cada gestação consciencial (gescon); a resiliência diante das dificuldades passageiras; o início da limpeza dos rastros negativos; o incremento da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a euforin pelos pequenos auto e heteracertos; o desenvolvimento basilar da inteligência evolutiva (IE); o treino do autoimperdoamento
e heteroperdão; a autossuperação das frustrações através do imediato refazimento, trocando o deslize pelo miniacerto; o ato de não fechar os olhos para as pequenas conquistas intrafísicas;
o exemplarismo pessoal conduzindo o grupo evolutivo para condição melhor; a melhora da qualidade de vida; a retomada de compromissos firmados no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático;
a retomada da proéxis; a conscin minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial.
Parafatologia: o ato de não se permitir mais permanecer sem a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a importância do registro das sincronicidades e da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as inspirações dos amparadores extrafísicos; o ato de não fechar os
paraolhos para as pequenas conquistas extrafísicas; os diálogos transmentais com os amparadores
extrafísicos; a autovigilância energética contínua; a valorização da energia imanente (EI); os miniacertos nas abordagens extrafísicas; a projeção efêmera da consciência com lucidez; a parapercepção de estar no fluxo cósmico; os miniacertos gerando merecimento para a realização de paravisitas às comunexes evoluídas ou baratrosféricas; os miniacertos nas pequenas doações energéticas cotidianas; os miniacertos influindo na pensenosfera pessoal; os miniacertos na interpretação
das parapercepções.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da atenção aos detalhes do cotidiano; o sinergismo autodiscernimento–expansão da autopensenização; o sinergismo autoconscientização do momento
presente–autoposicionamento; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante.
Principiologia: o princípio da priorização dos acertos; o princípio da tentativa-erro-acerto; o princípio cosmoético de não se acumpliciar com o erro identificado; o princípio pessoal de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio autossuperador de acumular
aprendizados; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a constatação do erro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria conscienciológica do traforismo; a teoria da Teaticologia; a teoria
da Acertologia; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da evolutividade consciencial interassistencial.
Tecnologia: as técnicas energéticas; a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da autodecisão; a técnica da qualificação da
intenção; a técnica da retilinearidade autopensênica; a técnica do polianismo terapêutico; a técnica do mindfulness; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: a manutenção do voluntariado conscienciológico nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito abridor de caminhos dos acertos evolutivos; o efeito da valorização
dos miniacertos; o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses relativas à inteligência evolutiva; as neossinapses decorrentes do omniquestionamento; as neossinapses derivadas da aplicação das técnicas conscienciológicas; as neossinapses estimuladas pelas tertúlias e minitertúlias conscienciológicas; as neossinapses geradas pelas participações no Círculo Mentalsomático (CEAEC).
Ciclologia: o início do entendimento do ciclo evolutivo; o ciclo erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o ciclo encontros-desencontros-reencontros.
Enumerologia: os miniacertos nas decisões diárias; os miniacertos nas relações sociais;
os miniacertos na reciclagem de atitudes; os miniacertos nos grupos de trabalho e estudos; os miniacertos nas escolhas bibliográficas; os miniacertos na programação das atividades físicas; os
miniacertos na utilização do tempo.
Binomiologia: o binômio teoria-prática; o binômio vivência-reflexão; o binômio experiência-aprendizagem; o binômio crise-crescimento; o binômio adversidade-superação.
Interaciologia: a interação homeostática das correções dos enganos; a interação amparador-amparando; a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo miniacerto-acerto; o crescendo erro-correção; o crescendo pesquisístico; o crescendo das autossuperações; o crescendo cognitivo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal.
Trinomiologia: o trinômio tentativa-erro-miniacerto; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio consciência crítica–aumento da lucidez–acerto
nas abordagens.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar; o polinômio vontade-intenção-definição-determinação.
Antagonismologia: o antagonismo correção imediata / correção postergada; o antagonismo conservar / descartar; o antagonismo persistência / desistência; o antagonismo competência / incompetência; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo determinação / determinismo; o antagonismo autocrítica / autocorrupção.
Paradoxologia: o paradoxo de mínimos acertos diários predisporem a máximos acertos
evolutivos.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei do maior esforço evolutivo;
a lei da interdependência consciencial; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a voliciofilia; a decidofilia; a neofilia; a autocriticofilia; a cognofilia; a criteriofilia; a autopesquisofilia; a recexofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a determinofobia; a autopesquisofobia; a raciocinofobia; a energofobia;
a neofobia; a heterocriticofobia; a fracassofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a síndrome do deficit de atenção; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do impostor; a síndrome da autovitimização; os miniacertos dos portadores da síndrome de Down.
Maniologia: a fracassomania; a mania de persistir no erro.
Mitologia: o mito da fórmula pronta.
Holotecologia: a cognoteca; a experimentoteca; a biblioteca; a determinoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca.
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Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Conviviologia; a Recinologia; a Criticologia; a Discernimentologia; a Cogniciologia; a Voliciologia; a Cosmoeticologia; a Consciencioterapeuticologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin-cobaia; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o pré-duplista; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a pré-duplista; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação.
Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens exemplarissimus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacerto individual = a decisão de fazer consciencioterapia, objetivando o autoconhecimento; miniacerto grupal = o ato de iniciar grupo de estudos, visando a reciclagem de trafares e fortalecimento de trafores das conscins participantes.
Culturologia: a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura das autopriorizações
evolutivas; a cultura do autodessassédio; a substituição da cultura patológica da autovitimização
pela cultura da interassistencialidade cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o miniacerto, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
03. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
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05.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
Meiocerto: Holopercucienciologia; Neutro.
Minifalha: Parapatologia; Nosográfico.
Minimoréxis: Minimorexologia; Homeostático.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Minitares: Interassistenciologia; Homeostático.
Opção pela correção: Opciologia; Homeostático.
Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.
Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

O INVESTIMENTO EM AUTOCRÍTICA COSMOÉTICA PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DE EQUÍVOCOS, ENGANOS E OMISSÕES, FACULTANDO A AMPLIAÇÃO DA LUCIDEZ NECESSÁRIA À CONQUISTA DE MINIACERTOS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido quanto à importância dos miniacertos
diários? Já tomou a decisão íntima, pessoal e intransferível, de aumentar o próprio percentual de
acertos?
Bibliografia Específica:
1. Roemer, Lizabeth; & Orsillo, Susan M.; A Prática da Terapia Cognitivo-comportamental Baseada em
Mindfulness e Aceitação (Mindfulness and Acceptance Based Behavioral Therapies in Practice); revisor Armando Ribeiro das Neves Neto; trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese; 262 p.; 12 caps.; 6 ilus.; 11 formulários; 6 tabs.; 9 notas; 215
refs.; alf.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 153 a 156.
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; página 231.
3. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212
p.; 40 caps.; 17 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 55.

F. P. C.
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MINIACERTO RECONCILIATÓRIO
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O miniacerto reconciliatório é o ajuste harmonioso entre consciências, humanas ou pré-humanas, por meio de pequenas ações cuidadológicas, cosmoéticas, constantes ou
esporádicas, empreendidas pelo assistente lúcido, homem ou mulher, resultando na ampliação do
nível de maxifraternidade e senso de universalismo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “menor;
pequeno”. O termo acerto deriva do mesmo idioma Latim, certus, “decidido; resolvido; fixado;
determinado; seguro; experimentado; firme”. Surgiu no Século XV. O vocábulo reconciliação
procede igualmente do idioma Latim, reconciliatio, “reconciliação; restabelecimento”. Apareceu
no mesmo Século XV.
Sinonimologia: 1. Miniacertamento reconciliatório. 2. Minicorreção reconciliatória.
3. Miniajuste reconciliatório. 4. Miniacordo reconciliatório. 5. Pequeno acerto grupocármico.
Neologia. As 3 expressões compostas miniacerto reconciliatório, miniacerto reconciliatório básico e miniacerto reconciliatório avançado são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Miniengano interprisional. 2. Miniequívoco comprometedor. 3. Pequena falha interprisional. 4. Minidesacerto desunificador. 5. Pequeno desacerto antirreconciliatório. 6. Megaacerto reconcilatório. 7. Maxiconquista reconciliatória.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos acertos grupocármicos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reconciliação; o holopensene pessoal da afetividade sadia; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: o miniacerto reconciliatório; a liquidação de pequenas dívidas pontuais; o miniacerto grupocármico; a conciliação em pequenas desavenças; a reconciliação específica; a oportunidade de reaproximação afetiva entre assistido e assistente; as oportunidades de retratação;
a valorização dos pequenos acertos; a administração dos miniacertos; as pequenas vitórias reconciliatórias; a atualização de ações cuidadológicas em função de novas necessidades do assistido;
os rearranjos funcionais; a adaptação às novas necessidades do momento; o foco no bem-estar de
todos; a função antiestresse da rotina útil; o foco no acerto; a autovigilância contínua; a ausência
de autocobrança; as omissões deficitárias gerando interprisões grupocármicas; a evitação de autoculpas geradoras de autassédios e heterassédios; o egoísmo; os desconfortos íntimos provenientes
dos desafetos; a necessidade de retificação das condutas; o esforço para sair da vitimização; a superação dos melindres; o refazimento dos laços afetivos; os ganhos auferidos nos investimentos
em reciclagens intraconscienciais; o miniacerto abrindo caminho para megaacertos pessoais;
o bem-estar gerado pelo acerto; os impactos positivos na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o caminho para a recomposição da interprisão grupocármica; o resgate grupocármico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações do
amparador extrafísico de função; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o insight durante
a tenepes sobre a necessidade do revisionismo aplicado ao grupo; o pedido de perdão durante
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projeção lúcida (PL), reafirmado pessoalmente em outra ocasião; a pararreconciliação desassediadora; as consequências holocármicas multidimensionais da reconciliação advinda de miniacertos
interconscienciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento–posicionamento cosmoético; o sinergismo da conjunção de esforços pelo bem da maioria; o sinergismo liquidação de contas seculares–recomposição grupocármica; o sinergismo interassistência–acerto evolutivo grupocármico.
Principiologia: o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a constatação do
erro; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente assistir ao mais
doente; o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio da priorização dos acertos;
o princípio da convivialidade sadia; o princípio do respeito à realidade intraconsciencial do
assistido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do holocarma das consciências; a teoria e prática (teática) da
assistência; a teoria da interdependência evolutiva.
Tecnologia: a técnica do acolhimento interassistencial; a técnica da tarefa energética
pessoal; a técnica do estado vibracional profilático.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório consienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito reforçador dos miniacertos; o efeito halo da conduta exemplarista
cosmoética; o efeito libertador da reconciliação; o efeito evolutivo da interassistência.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes das reconciliações; as neossinapses fraternas, cosmoéticas e universalistas advindas do miniacerto reconciliatório.
Ciclologia: o ciclo dos erros, acertos, reciclagens e autorretratações; o ciclo assistencial grupocármico; o ciclo recebimento-retribuição.
Enumerologia: o miniacerto na mediação; o miniacerto na profilaxia; o miniacerto no
esclarecimento; o miniacerto no apaziguamento; o miniacerto no congraçamento; o miniacerto na
intervenção; o miniacerto na harmonização.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; a vivência do binômio admiração-discordância; o binômio discernimento-afetividade; o binômio erro-reparação; o binômio simpatia-empatia.
Interaciologia: a interação reconciliação–pacificação íntima; a interação paciência-persistência.
Crescendologia: o crescendo débito–acerto–amortização–saldo evolutivo; o crescendo
miniacerto-acerto-megaacerto; o crescendo retificação do erro–ampliação do acerto; o crescendo perdão-libertação.
Trinomiologia: o trinômio conflito–afastamento–miniacerto reconciliatório; o trinômio
encontros-desencontros-reencontros.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-determinação-realização; o polinômio
egocarma-grupocarma-policarma-holocarma.
Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo correção imediata / correção adiada; o antagonismo paciência cosmoética / impaciência egoica.
Paradoxologia: o paradoxo de o erro exigir mais esforço e energia se comparado ao
acerto evolutivo; o paradoxo de a conscin interassistencial inassistir a si mesma; o paradoxo ganho secundário–perda evolutiva.
Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
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Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei das afinidades; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a heterocriticofobia; a fracassofobia.
Sindromologia: a síndrome da ansiedade; a síndrome da pressa; a síndrome da autovitimização; a síndrome do burnout.
Maniologia: a mania de perfeição.
Mitologia: a desconstrução do mito da perfeição.
Holotecologia: a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a grupocarmoteca;
a interassistencioteca; a evolucioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Cuidadologia; a Acertologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Psicossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacerto reconciliatório básico = a reciclagem da postura indiferente
da conscin frente ao sofrimento infligido aos pré-humanos; miniacerto reconciliatório avançado
= a reciclagem da postura indiferente da conscin frente à priorização de assistência às ex-vítimas
do passado.
Culturologia: a cultura dos acertos reconciliatórios; a cultura da reconciliação; a cultura da interassistencialidade; a cultura da grupalidade; a cultura da Conviviologia Evolutiva;
a cultura do convívio multidimensional.
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Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22 tipos
de traços-força geradores do bem-estar da consciência, na condição de miniacertos reconciliatórios ou do passo a passo para o macroacerto grupocármico:
01. Afetuosidade: mostrar afeto genuíno.
02. Benignidade: atuar com benevolência e fraternismo.
03. Bom-senso: focar na interassistência cosmoética.
04. Coerência: qualificar a intencionalidade.
05. Constância: permanecer no propósito de acertar.
06. Cordialidade: oferecer mimos energéticos em forma de carinho personalizado.
07. Criticidade: conquistar paulatinamente a ortopensenidade.
08. Dedicação: otimizar as tarefas cuidadológicas.
09. Detalhismo: estar atento aos detalhes.
10. Discrição: manter-se discreto em relação aos fatos e parafatos.
11. Eficiência: aprimorar a maneira de fazer as coisas.
12. Empatia: acolher assistencialmente.
13. Flexibilidade: recorrer ao bom humor desassediador.
14. Generosidade: expressar magnanimidade espontaneamente.
15. Gratidão: demonstrar gratidão a tudo e a todos.
16. Perdoamento: aplicar o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
17. Posicionamento: saber dizer não.
18. Precisão: corrigir o erro imediatamente após a constatação.
19. Priorização: dedicar-se às autorreciclagens.
20. Reconhecimento: aceitar a contrapartida da assistência do assistido.
21. Respeitabilidade: considerar a condição holossomática do assistido.
22. Sensatez: agir harmonizando as interrelações.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o miniacerto reconciliatório, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Convivência familiar sadia: Conviviologia; Homeostático.
07. Exercício do acerto: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
09. Limite do assistido: Paradireitologia; Neutro.
10. Miniacerto: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Minifalha: Parapatologia; Nosográfico.
12. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Reconciliação íntima: Homeostaticologia; Homeostático.
14. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vítima fraterna: Pacifismologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

15226

MINI OU MACRORRECONCILIAÇÕES PODEM ADVIR DE MINIACERTOS. IMPORTA À CONSCIN LÚCIDA APROVEITAR
AS SITUAÇÕES APRESENTADAS E AMPLIAR OS GANHOS
EVOLUTIVOS INTERCONSCIENCIAIS AUTOLIBERTADORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a função libertadora dos pequenos
acertos grupocármicos ou apenas os grandes importam? Já refletiu a respeito dos benefícios de
reconciliações no núcleo familiar?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Malu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Marina Thomaz; 342 p.; 11 caps.; abrevs.; citações; 9 conferências, cursos, documentos; 32 entrevistas; 63
enus.; 2 escalas; 3 esquemas; estatísticas; 64 filmográficos; 10 grafs.; 2 ilus.; 22 infográficos; 16 questionários; 2 tabs.; 19
técnicas; glos. 86 termos; 288 refs.; 2 apends.; alf.; índice de ditos populares; 21 x 14 cm; br.; 2 a. Ed. revisada e ampliada;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 69, 71, 72, 77 e 219.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 403.

M. F.
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MINIACIDENTE
(ACIDENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O miniacidente é o acontecimento casual, fortuito ou inesperado de efeitos
desagradáveis ou infelizes, envolvendo dano, perda, lesão, sofrimento ou outros efeitos imprevistos e indesejáveis.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “menor;
pequeno”. O vocábulo acidente procede também do idioma Latim, accidens, “acidente; acontecimento; o que sucede”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Acidente menor. 02. Pequeno trauma. 03. Miniocorrência patológica. 04. Miniacidente de percurso. 05. Minidoença. 06. Miniestresse. 07. Minitraumatismo.
08. Miniatipicidade. 09. Minialerta. 10. Minissinal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo acidente:
acidência; acidentabilidade; acidentação; acidentada; acidentado; acidental; acidentalidade;
acidentalismo; acidentalista; acidentalístico; acidentalização; acidentalizar; acidentar; acidentário; acidentável; Acidentologia; Antiacidentologia; autacidentalidade; macroacidente; Macroacidentologia; megacidente; Megacidentologia; miniacidente; Miniacidentologia.
Neologia. As duas expressões compostas miniacidente leve e miniacidente pesado são
neologismos técnicos da Acidentologia.
Antonimologia: 1. Megacidente. 2. Ocorrência fatal. 3. Macro-PK destrutiva.
Estrangeirismologia: a conscin com accident proneness; o poltergeist; o be alert.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à atenção pessoal às prioridades da vida diuturna.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Todo miniacidente importa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização falhada; os patopensenes; a patopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade.
Fatologia: o miniacidente; a intensidade do miniacidente; o miniacidente de trabalho;
a mensagem do miniacidente; a ocorrência atípica; o desastre de pequeno porte; as videocassetadas; a ansiedade; o desassossego; a afobação; a hiperatividade; a impulsividade; a sofreguidão
pessoal; a pseudominigância; a riscopatia; o culto às inutilidades onipresentes; a previsível rota de
colisão; a evolução doentia dos acidentes; os acidentes simultâneos; o contratempo; o infortúnio;
a contingência; o contingenciamento; a conjuntura; o revés; a surpresa desagradável; o tombo;
a contusão; o machucão; o desgosto; o malogro; o atropelo; o estorvo; o percalço; o dissabor;
o contravapor; o incômodo; o travão; o surto; a avaliação dos miniacidentes pessoais; a redução
dos miniacidentes pessoais; os prejuízos; o problema da inacabativa; a esnobação das nuanças;
o descaso à Micrologia; o pequeno orifício começando a esbarrondar a represa; a somatização do
trauma; a cadeia de acidentes de percurso; as sequelas do acidente; a desatenção à mensagem de
aviso; os olhos de enxergar; a profilaxia dos acidentes; a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA); a campanha antiacidentes funcionais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) contra acidentes; a autacidentalidade parapsíquica; a prontidão parapsíquica.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da precaução.
Teoriologia: a teoria do assédio individual; a teoria do assédio grupal.
Tecnologia: a evitação ignorante da técnica do detalhismo; a técnica da espera de apenas 15 minutos; a técnica da omissuper de acidentes de percurso; a técnica de queimar a carta
anônima ao ser recebida; a técnica de queimar o texto da heterocrítica patológica ao ser recebida; a técnica da evitação da interprisão grupocármica.
Enumerologia: o miniacidente engraçado; o miniacidente habitual; o miniacidente somático; o miniacidente doméstico; o miniacidente profissional; o miniacidente automobilístico;
o miniacidente de percurso.
Binomiologia: o binômio desatenção-acidentes; o binômio miniacidente-macroacidente; o binômio tapete–proteção antiderrapante; o binômio crescente minierros–falência empresarial; o binômio alerta consciencial–miniacidente; o binômio patológico sequências de miniacidentes–macro-PK destrutiva; o binômio conscin desorganizada–conscin acidentogênica; o binômio euforin indomada–predisposição à acidentes.
Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio causa-efeito-solução.
Antagonismologia: o antagonismo sequência de parafatos / acidente de percurso.
Politicologia: a vulgocracia.
Legislogia: a lei da sincronicidade.
Filiologia: a traumatofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome pós-traumática.
Maniologia: a riscomania.
Holotecologia: a acidentoteca; a teratologicoteca; a absurdoteca; a problematicoteca;
a somatoteca; a gerontoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Acidentologia; a Parapatologia; a Enganologia; a Desviologia;
a Assediologia; a Infortunística; a Perdologia; a Teratologia; a Traumatologia; a Interprisiologia;
a Sociopatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pessoa desprevenida; a conscin descuidada; a personalidade imprevidente;
a pessoa imprudente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar;
o pseudoacidentado; o contundido; o atrator de miniacidentes; o acidentado crônico.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a pseudoacidentada; a contundida; a atratora de miniacidentes; a acidentada crônica.
Hominologia: o Homo sapiens miniaccidens; o Homo sapiens turbidus; o Homo sapiens
inordinatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens traumaticus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens incautus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacidente leve = o esquecimento da chave do carro em casa; miniacidente pesado = o ato de deixar o cheque pessoal (conta bancária) estourar.
Culturologia: a cultura patológica da displicência.
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Taxologia. Sob a ótica da Acidentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 categorias de miniacidentes alertadores mais comuns:
01. Abelha. Ser picado por abelha.
02. Água. Pisar em poça d’água e se molhar.
03. Anel. O anel cair no ralo da pia.
04. Arquivo. Deletar arquivo importante por engano.
05. Arranhão. Arranhar o automóvel ao dirigir.
06. Arroz. Queimar o arroz da panela no fogão.
07. Choque. Levar choque da tomada elétrica.
08. Chuva. Molhar a roupa na chuva inesperada.
09. Corda. Arrebentar a corda do violão em meio ao concerto.
10. Corte. Cortar o dedo com papel, plástico ou faca.
11. Descarregamento. Acabar a pilha ou bateria.
12. Desligamento. Desligar acidentalmente o computador perdendo arquivos.
13. Dinheiro. Perder o dinheiro caído do bolso sem perceber.
14. Escorregão. Escorregar e cair.
15. Intoxicação. Comer algo estragado e se sentir mal.
16. Língua. Queimar a língua com a bebida quente.
17. Mar. Queimar a pele com a água viva.
18. Meia. Desfiar a meia durante a festa.
19. Praia. Pisar em ouriço do mar.
20. Queda. A pessoa cair da escada.
21. Roupa. Queimar a roupa com o ferro elétrico.
22. Salto. A senhora quebrar o salto do sapato.
23. Tornozelo. O jovem torcer o tornozelo.
24. Tropeção. Dar topada com o pé.
25. Unha. A moça quebrar a unha comprida.
Analisologia. A análise do acidente sério, em geral, revela a série de incidentes menores
acontecidos anteriormente e não tratados de maneira adequada.
Miniacidentologia. A verdadeira pessoa literalmente miniacidentada é quem morde
a língua ou mastiga a bochecha.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o miniacidente, 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. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
04. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
05. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
06. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
07. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
09. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
10. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.
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O MINIACIDENTE PODE SER FATO MÍNIMO, SEM
GRANDE SIGNIFICAÇÃO. A OCORRÊNCIA DE VÁRIOS
MINIACIDENTES CONSECUTIVOS PODE COMPOR O MEGACIDENTE FRAGMENTADO, SÉRIO E DESPERCEBIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, presta atenção aos detalhes da vida humana? Já
identificou algum conjunto de miniacidentes envolvendo você?
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MINIATO INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O miniato interassistencial é a conduta sutil, espontânea, afável e benfazeja
manifestada pela consciência, intra ou extrafísica, de maneira lúcida, assertiva e cosmoética nas
interações conscienciais multidimensionais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “menor;
pequeno”. O vocábulo ato provém do mesmo idioma Latim, actus, “movimento; impulso; andamento; ação do orador e do ator; ato de peça teatral; direito de passagem sobre propriedade de outro; medida agrária; ato; ação; feito”. Apareceu no Século XV. O prefixo inter procede também
do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O termo assistência deriva igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente
de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar
presente, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Miniação interassistencial. 2. Pequeno ato benéfico. 3. Miniatitude
de assistência. 4. Pequena ação assertiva assistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas miniato interassistencial, miniato interassistencial
taconista e miniato interassistencial tarístico são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Ato egoico. 2. Atitude sutil maléfica. 3. Postura assistencial nula.
4. Ação assistencial estardalhaçante.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o gentleman cosmoético; o sine qua
non interassistencial; o breakthrough interassistencial; o feeling pessoal; os insights providenciais; o feedback interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à assistencialidade interconsciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Miniacertos exigem megapensenes. Pequenas ações reconciliam.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; o entrecruzamento da autopensenidade
e da heteropensenidade para assistir; o abertismo autopensênico às parapercepções; o holopensene
do local de assistência; o holopensene universalista no Cosmos.
Fatologia: o miniato interassistencial; o miniato relativo à cognição, à compreensão e ao
momento evolutivo da consciência assistida; a atenção dividida; a predisposição interassistencial
constante; a agregação de miniatos interassistenciais para a saída do egão; a minipeça autoconsciente no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a maxifraternidade presente na pequena ação interassistencial desapercebida; a aglutinação dos miniacertos tornando-os megaacertos; a ideia sintética interassistencial bem colocada nas redes sociais; as etiquetas sociais enquanto
normas de conduta ajudando a todos os envolvidos; a evitação das gafes culturais minimizando
atos desastrosos e antiassistenciais; a empatia na aproximação interassistencial das consciências;
o gesto simples, mas cosmoético e sincero na assistência; a polidez fraterna; o bom humor profilático; o ato de ouvir e ficar em silêncio enquanto conduta assertiva de apoio pró-evolutivo;
o olhar fraterno e acolhedor; a habilidade comunicativa na utilização das palavras; o primeiro ato
para desvinculação da interprisão grupocármica; o detalhamento das intenções conscienciais na
autopesquisa a partir dos pequenos atos; o checklist dos miniatos na autorganização pró-assistência; os autesforços tarísticos; o ônus do não; a miniatitude cirúrgica assistencial; a minissincroni-
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cidade evidenciadora de necessidades a serem atendidas; a autoverificação e o filtro permanente
da intencionalidade pessoal; a potencialização das sincronicidades na atuação da interassistência;
o negocinho evolutivo mascarado de atitude de assistência; a explicitação da intencionalidade;
a oportunidade circunstancial de ajudar; o miniato interassistencial alavancador do processo evolutivo consciencial; a predisposição consciencial universalista.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo o êxito do miniato interassistencial; a conexão entre amparadores de função; a minimanifestação parapsíquica da conscin casca grossa identificando a necessidade alheia além das aparências; a aplicação de jeitinhos parapsíquicos das consciexes imaturas nas tentativas infrutíferas de subornos
evolutivos; a parapercepção impressiva utilizada para afinar pequenos atos de assistência; a captação de intuições extrafísicas enquanto recurso para atuação assistencial lúcida; o fluxo cósmico na
retribuição natural dos miniatos aplicados; o estado de alerta quanto às necessidades de assistência diante das parapercepções; a sinalética energética e parapsíquica pessoal favorecendo a comunicação junto aos amparadores e assistidos; o ponto de partida para o extrapolacionismo parapsíquico através do materpensene interassistencial; os miniacoplamentos energéticos assistenciais;
o miniato desassediador profilático; as pequenas ações interassistenciais na tenepes; a sutil exteriorização de energias; o mimo energético; os banhos energéticos antes e após os miniatos interassistenciais; a natureza e a sutileza da ação bem-intencionada provocando mudanças fisiológicas e parafisiológicas no holossoma; os minifenônemos concomitantes e espontâneos otimizando
a projeção lúcida; a miniprojeção consciencial proporcionando a interassistência; o anonimato
inerente à assistência extrafísica; a aglutinação dos pequenos atos interassistenciais no resgaste
consciencial multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo miniatos interassistenciais–liderança evolutiva; o sinergismo neocondutas–reformulação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o sinergismo reeducação consciencial–miniatos interassistenciais; o sinergismo força presencial–miniato interassistencial; o sinergismo dos amparadores de função; o sinergismo conscin–consciex–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do respeito interconsciencial; o princípio da descrença (PD); o princípio da
autocoerência; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da restauração evolutiva; o princípio da interassistencialidade multidimensional teática.
Codigologia: o miniato fundamentado no código pessoal de Cosmoética; o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos comportamentais e éticos de cada nação.
Teoriologia: a teoria dos encontros sincrônicos das consciências; a teoria das verdades
relativas de ponta da Conscienciologia; a teoria da interprisão grupocármica alertando sobre as
sutilezas evolutivamente comprometedoras.
Tecnologia: a técnica da minipeça interassistencial; a técnica da escrita das ideias profiláticas, produtivas e interassistenciais; as técnicas de interlocução evolutiva; a técnica da mudança do padrão pensênico; a técnica da tábula rasa; a técnica dos registros das parapercepções; a técnica das pequenas tarefas assistenciais; a técnica da autorreflexão e análise das miniações diárias; a técnica do instante cosmoetificador; a técnica do detalhismo.
Voluntariologia: os vínculos interconscienciais proexológicos; o voluntariado interassistencial full time.
Laboratoriologia: o laboratório consciencial da vida diuturna; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade consciencial; o efeito halo das parapercepções sutis; os efeitos dos miniatos úteis no interesclarecimento sadio e pontual; os efeitos
dos miniatos de autassédios na saúde holossomática; os efeitos da aglutinação de miniatos interassistenciais na Diplomacia e Paradiplomacia Multidimensional; o efeito das pequenas ações
interassistenciais diante da complexidade do Cosmos.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir dos miniatos interassistenciais;
a Higiene Mental otimizadora de neossinapses identificadoras de possibilidades assistenciais.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo assistido-assistente-assistido; o ciclo vítima do assediador–assistência ao assediador.
Enumerologia: o miniato para saída do egão; o miniato para saída da manifestação patológica; o miniato entre o perdão e a reconciliação; o miniato para o amadurecimento consciencial;
o miniato para ampliação do campo visual interassistencial; o miniato para os reencontros conscienciais multidimensionais; o miniato para a convivialidade interconsciencial sadia.
Binomiologia: o binômio egoísmo-altruísmo; o binômio verdade relativa de ponta–limite do assistido; o binômio inteligência evolutiva–feedback eficaz.
Interaciologia: a interação predisposição assistencial–momento oportuno; a interação
psicometria energética–psicometria somática; a interação poliglotismo–miniato interassistencial; a interação ações extrafísicas–ações intrafísicas; a interação dos fluxos energéticos conscienciais; a interação miniato homeostático não compreendido–reação negativa do assistido; a interação estado vibracional–miniatos reeducacionais autopensênicos–reequilíbrio homeostático do
holossoma.
Crescendologia: o crescendo iscagem inconsciente–iscagem lúcida a partir dos miniatos
interassistenciais; o crescendo miniato autassistencial–grandes atos interassistenciais; o crescendo miniperfil assistencial–megaperfil assistencial; o crescendo retificação do erro–ampliação do
acerto; o crescendo mini-hábito patológico–ato autassediador–heterassédio–megassédio;
o crescendo miniatos interassistenciais–otimização do trafor–minimização do trafar–descoberta
do trafal–destaque do megatrafor assistencial; o crescendo minifalhas–miniato de correção de
rota na proéxis; o crescendo escrita de ideias profiláticas–produtividade–gescons interassistenciais; o crescendo poder da vontade–miniatos interassistenciais.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio assistente–assistido–amparador de função; o trinômio autenticidade–transparência–autopercepção aprimorada; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio acolhimento-orienta-ção-encaminhamento; o trinômio consistência-coerência-racionalidade; o trinômio autopara-perceptibilidade-autocosmoética-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio pessoa certa–local correto–momento oportuno–informação providencial; o polinômio percepção aguçada–perspicácia–esclarecimento–encaminhamento; a superação do polinômio egoísmo-orgulho-vaidade-preconceito; o polinômio percepção-empatia-feedback-assertividade.
Antagonismologia: o antagonismo feedback / percepção distorcida; o antagonismo interassistência anônima / autopromoção assistencial; o antagonismo ato de gentiliza cosmoética
/ ato galanteador; o antagonismo característica manipuladora / característica assistencial; o antagonismo miniato esclarecedor / miniato convencedor; o antagonismo ser assertivo / ser beligerante; o antagonismo ato profilático / ato inconsequente.
Paradoxologia: o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil; o paradoxo do
Hércules (psicomotricidade) supersensitivo parapsíquico (sutilidade).
Politicologia: a assistenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia; a democracia
pura; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; a vivência
da lei do maior esforço interassistencial a partir das pequenas tarefas.
Filiologia: a assistenciofilia; a sociofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a parassociofobia.
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Maniologia: a mania de chamar a atenção; a egomania; a apriorismomania.
Mitologia: o mito das coincidências.
Holotecologia: a interassistencioteca; a discernimentoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a socioteca; a energossomatoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Interlocuciologia; a Interaciologia; a Vivenciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia;
a Evoluciologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o amparador intrafísico; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o compassageiro evolutivo; o duplista; o duplólogo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o conviviólogo; o docente; o proexista; o proexólogo; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o reeducador; o projetor
consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a compassageira evolutiva; a duplista; a duplóloga; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a convivióloga; a docente; a proexista; a proexóloga; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a reeducadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniato interassistencial taconista = o primário, psicossomático; miniato
interassistencial tarístico = o esclarecedor, mentalsomático.
Culturologia: os miniatos aplicados de acordo com a cultura local; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Conviviologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 qualidades características relativas ao cultivo dos miniatos interassistenciais:
01. Acuidade: lucidez dos detalhes sutis antes, durante e após a miniação.
02. Afabilidade: acolhimento gentil e predisposição benevolente.
03. Assertividade: boa qualidade na conduta e no resultado da pequena ação praticada.
04. Autopercepção: atenção aguçada a si mesmo e aos sinais intrafísicos.
05. Bom humor: postura descontraída como ferramenta profilática e assistencial.
06. Competência: capacidade de realização interassistencial satisfatória.
07. Diplomacia: atuação interconsciencial conforme o momento evolutivo do outro.
08. Disciplina: disposição e constância para realizar ações assistenciais.
09. Firmeza: autossegurança mantendo a estabilidade presencial e comunicativa.
10. Naturalidade: autenticidade transparente e empática.
11. Objetividade: precisão e eficácia tarística.
12. Parapercepção: atenção aguçada aos sinais parapsíquicos.
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13.
14.
15.
16.

15235

Pontualidade: atuação sutil, pontual, em cima do lance.
Responsabilidade: autoincumbência sensata na interassistência proativa.
Serenidade: tranquilidade e limpidez nas mínimas ações.
Sinceridade: lisura na intenção e na prática da miniação.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o miniato interassistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
05. Conscin benévola: Conscienciometrologia; Homeostático.
06. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
07. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Instante cosmoetificador: Autocosmoeticologia; Homeostático.
09. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
11. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Minissincronicidade: Minissincronologia; Neutro.
13. Minitares: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

A AUTOPERCEPÇÃO E AS PARAPERCEPÇÕES FAVORECEM A AUTOVIVÊNCIA DO MINIATO INTERASSISTENCIAL
EXPANDINDO A COGNIÇÃO EVOLUTIVA E A CONDIÇÃO
DE MINIPEÇA DO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia o miniato interassistencial? Aproveita
as entrelinhas das autopercepções e parapercepções em prol da assistencialidade?
Filmografia Específica:
1. A Corrente do Bem. Título Original: Pay It Forward. País: EUA. Data: 2000. Duração: 124 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês & Espanhol (em
DVD). Direção: Mimi Leder. Elenco: Alexandra Kotcheff; Angie Dickinson; David Ramsey; Gary Werntz; Haley Joel
Osment; Kevin Spacey; Helen Hunt; James Caviezel; Jay Mohr; Jim Caviezel; Jon Bon Jovi; Liza Snyder; Marc Donato;
Kathleen Wilhoite; Tina Lifford; Bradley White; Jeannetta Arnette; & Shawn Pyfrom. Desenhista de Produção: Tapestry
Films. Desenho de Produção: Leslie Dilley. Companhia: David Rosenbloom. Diretor de Fotografia: Oliver Stapleton.
Figurino: Renee Erlich Kalfus. Estúdio & Distribuidora: Warner Home; Música: Thomas Newman. Produção Executiva: Mary McLaglen e Jonathan Treisman. Roteiro: Catherine Ryan Hyde; & Leslie Dixon. Produção: Steven Reuther;
Peter Abrams e Robert L. Levy. Sinopse: Eugene Simonet (Kevin Spacey), professor de Estudos Sociais, desafia os alunos a terem ideia capaz de mudar o mundo. O aluno Trevor McKinney (Haley Joel Osment), cria o jogo Pay It Forward:
para cada favor recebido, se repassa a mais 3 pessoas. O jogo começa a funcionar beneficando inclusive a mãe, o professor e tomando maiores proporções.
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Cristina
Arakaki; revisoras Fernanda Thomaz; & Julieta Mendonça; 354 p.; 2 seções; 11 caps.; 11 enus.; 72 filmografias; 2 tabs.;
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25 Infografia; 324 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª. Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009;
páginas 25 e 141.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 387 p.; 3 seções; 1 biografia; 49 citações; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.685 megapensenes trivocabulares; 29
refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 248.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª. Ed.
Revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 198 a 200.
Webgrafia Específica:
1. Acosta, Ana Cristina Maia de Araújo; A Importância da Etiqueta Social nas Relações de Trabalho do
Profissional de Secretariado; disponível em: <http://www.fenassec.com.br/pdf/artigos_trab_cientificos_ixsemisec_2lugar.pdf>, acesso em: 09.08.12.
2. Soares, Esther Proença; Etiqueta Empresarial; Textos de Apoio; 20 enus.; disponível em: <http://www.etiquetasocial.com.br/conteudos/index.asp?id=115>; acesso em: 20.07.12.

R. P. L.

Enciclopédia da Conscienciologia

15237

MINICONTRATEMPO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O minicontratempo é a circunstância, acidente fortuito ou inesperado, de
efeitos desagradáveis ou infelizes, impedindo ou contrariando o curso de algum acontecimento ou
projeto em andamento.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus,
“muito pequeno; o menor de todos; ínfimo; mínimo”. Surgiu principalmente em palavras compostas da área de Publicidade e Propaganda e produtos comerciais, a partir de 1950, por influência da
redução do termo no idioma Inglês. O segundo elemento de composição contra deriva também do
idioma Latim, contra, “em frente de; em oposição a; contrariamente a; para com, a respeito de;
em frente; defronte; contra; de outro lado; ao contrário, pelo contrário”. O vocábulo tempo procede do mesmo idioma Latim, tempus, “tempo; estação; ocasião; oportunidade; circunstância”.
Apareceu no Século XIII. A palavra contratempo surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Miniestorvo. 2. Miniempecilho. 3. Miniacidente de percurso.
Neologia. As duas expressões compostas minicontratempo pessoal e minicontratempo
alheio são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Macrocontratempo. 2. Megacidente de percurso. 3. Macro-PK destrutiva.
Estrangeirismologia: a conscin com accident proneness; o be alert; o strong profile.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à atenção pessoal aos detalhes da existência intra e extrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização falha; os nosopensenes; a nosopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os
circumpensenes; a circumpensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os lapsopensenes;
a lapsopensenidade; o holopensene inapropriado; a flexibilidade autopensênica favorecendo o alcance de soluções criativas.
Fatologia: o minicontratempo; o contratempo antievolutivo; os contratempos domésticos; os contratempos no trabalho; o miniempecilho; o miniembargo; o minitravão; o minimpedimento; a miniobstrução; o minincômodo; o minipercalço; a miniatribulação; o miniatropelo;
o incidente; a reviravolta; o embaraço; a indisposição; o inconveniente; a desarrumação; o risco;
a ocorrência imprevista; o contexto inesperado; a mudança de estratégia; o plano B.
Parafatologia: a lacuna da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os alertas extrafísicos pré-contratempos; as paraintrusões
assediadoras pró-contratempos; as paraintervenções dos amparadores de função minimizando os
efeitos dos contratempos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autassediador emotividade-imaginação.
Principiologia: o princípio da inevitabilidade de contratempos na intrafisicalidade;
a ausência do princípio da precaução; o princípio do “isso também passa”.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando o trato interconsciencial salutar em quaisquer circunstâncias.
Teoriologia: a teoria do assédio individual.
Tecnologia: a conjunção profilática da técnica do detalhismo com a técnica da exaustividade; a técnica da omissuper de acidentes de percurso; as técnicas pessoais para conviver com
os contratempos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos do bom humor na resolutividade eficaz dos minicontratempos; os
efeitos promotores de autorreflexão sobre minicontratempos nas conscins lúcidas.
Ciclologia: o ciclo contratempos-reaprumos; o ciclo baque desestabilizante–reequilibração energossomática; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o minicontrafluxo; a minicontrariedade; o minitranstorno; a miniescoriação; o minifato complicador; o minidistúrbio aleatório; o miniacidente de percurso.
Binomiologia: o binômio desatenção-acidentes; o binômio minicontratempo-macrocontratempo; o binômio alerta consciencial–minicontratempo; o binômio conscin desorganizada–
–conscin acidentogênica; o binômio euforin indomada–predisposição à acidentes; o binômio
rotina-imprevisto; o binômio resolução do solucionável–adaptação ao insolucionável.
Interaciologia: a interação previsão-Profilaxia; a interação patológica desorganização-irreflexão.
Crescendologia: o crescendo patológico minicontratempos negligenciados–maxicontratempo; o crescendo evolutivo suscetibilidade emocional–imperturbabilidade.
Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio causa-efeito-solução;
o trinômio acalmia íntima–autodiscernimento cosmoético–proatividade calculada; o trinômio da
autequilibração autovigilância ininterrupta–autorganização efetiva–recomposição ágil.
Antagonismologia: o antagonismo tempos / contratempos; o antagonismo sequência de
parafatos / acidente de percurso; o antagonismo minicontratempo reversível / minicontratempo
irreversível.
Paradoxologia: o paradoxo do minicontratempo de alerta capaz de evitar o maxicontratempo.
Politicologia: a vulgocracia.
Legislogia: a lei da sincronicidade; a lei de causa e efeito; as leis da Holocarmologia;
a lei do maior esforço na manutenção da pensenidade carregada no pen.
Filiologia: a traumatofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial; as
dramatizações injustificáveis na síndrome da autovitimização.
Maniologia: a riscomania.
Mitologia: o mito do acaso; o mito da sorte e do azar.
Holotecologia: a acidentoteca; a teratologicoteca; a absurdoteca; a problematicoteca;
a somatoteca; a gerontoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Acidentologia; a Enganologia; a Desviologia;
a Assediologia; a Infortunística; a Perdologia; a Teratologia; a Traumatologia; a Interprisiologia;
a Sociopatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
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Hominologia: o Homo sapiens minicontratempus; o Homo sapiens indisciplinatus;
o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens inattentus; o Homo
sapiens ilogicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens retardatus; o Homo sapiens miniaccidens; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens traumaticus; o Homo sapiens incautus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicontratempo pessoal = o pequeno contratempo gerado exclusivamente pela conscin para si mesma; minicontratempo alheio = o pequeno contratempo gerado por
outras pessoas para várias conscins.
Culturologia: a cultura patológica da displicência; a cultura da racionalidade evolutiva.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de minicontratempos mais frequentes:
01. Compromisso: esquecido.
02. Esclarecimento: passado despercebido.
03. Inseto: entrado na roupa.
04. Lâmpada: queimada.
05. Leitura: esquecida.
06. Notícia: de última hora.
07. Objeto: caído da mão.
08. Telefonema: não completado.
09. Tempestade: atrasando o encontro.
10. Tilt: comum do computador.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o minicontratempo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
03. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
05. Complicador: Experimentologia; Neutro.
06. Consciência retardatária: Parapatologia; Nosográfico.
07. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
08. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
09. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
10. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
12. Miniacidente: Acidentologia; Nosográfico.
13. Minifalha: Parapatologia; Nosográfico.
14. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
15. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.
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OS MINICONTRATEMPOS ACARRETAM MAIOR GRAVIDADE
QUANDO SÃO GERADOS, DE MODO FREQUENTE, PELA
PRÓPRIA CONSCIN IGNORANDO O VALOR DA TÉCNICA
DO DETALHISMO NA VIDA DIUTURNA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou os minicontratempos? Ainda sobrevêm frequentes minicontratempos devidos exclusivamente a você?
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MINIFALHA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A minifalha é a pequena falta, erro ou omissão da consciência intrafísica,
homem ou mulher, na vivência natural dos fatos do dia a dia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “menor;
pequeno”. A palavra falha deriva do idioma Latim Vulgar, fallia, “defeito”, com provável interferência do idioma Francês, faille, “falta; falha; racha; tecido de seda”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Minifalta. 02. Minierro. 03. Miniequívoco. 04. Miniengano.
05. Minilacuna. 06. Minincorreção. 07. Miniomissão. 08. Minidesacerto; minidesvio. 09. Minidefeito. 10. Minidistorção.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo falha: falhada; falhadão; falhado; falhanço; falhar; falho; megafalha; minifalha.
Neologia. As duas expressões compostas minifalha pessoal e minifalha abrangente são
neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Miniacerto. 2. Minicorreção.
Estrangeirismologia: o accident proneness; a mentis defatigatio; a mentis alienatio;
o existentiale vacuum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à concentração mental e à atenção.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ociosidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os lapsopensenes;
a lapsopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade.
Fatologia: a minifalha; a minifalha pessoal; a falha da lucidez; o engano; a desatenção;
a distração; o esquecimento; a hipomnésia; a tendência da cronicificação da minifalha negligenciada; o rombo na represa começando pelo miniorifício; a acabativa falha; a memória falhada;
os dados falhos; a inteligência da reparação instantânea da falha.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a minifalha nas autodefesas energéticas; a ausência da desassimilação energética simpática (desassim); as minifalhas nas parapercepções.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de causa e efeito.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a sabedoria da técnica do detalhismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos compensadores da correção imediata das minifalhas.
Ciclologia: o ciclo patológico falha-fiasco-fracasso.
Enumerologia: a minifalha involuntária; a minifalha acidental; a minifalha desassistencial; a minifalha explícita; a minifalha recorrente; a minifalha esporádica; a minifalha banalizada.
O ato falhado; o ato de pisar em falso; o ato de deixar a peteca cair; o fato de errar o lance; o fato
de ir a vaca para o brejo; o fato de dar em nada; o fato de fazer má figura. O ato de dar o bolo;
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o ato de roer a corda; o ato de dar o cano; o ato de faltar à palavra; o ato de entornar o caldo;
o ato de fazer gazeta; o ato de negar o estribo.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio priorização-recéxis.
Interaciologia: a interação homeostática das correções das minifalhas.
Crescendologia: o crescendo falha-correção.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) falta-falha-falência; o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio patológico preguiça-acídia-acrasia; o trinômio ingenuidade-inutilidade-inocuidade.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo correção / falha; o antagonismo acerto / erro; o antagonismo ordem / desordem; o antagonismo compléxis / incompléxis; o antagonismo erro óbvio
/ pessoa autoconsciente.
Paradoxologia: o paradoxo da megainteligência com minifalhas.
Politicologia: a asnocracia; a bobocracia; a vulgocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do esforço mínimo.
Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia; a neofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a neofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a analiticoteca; a experimentoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Somatologia; a Errologia; a Autenganologia;
a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Metodologia; a Sistematologia;
a Autocriteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens minifalsator; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minifalha pessoal = o esquecimento do guarda-chuva algures; minifalha
abrangente = a troca do nome da pessoa publicamente, à frente dos convidados no evento social.
Culturologia: a cultura patológica da displicência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a minifalha, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
02. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
03. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
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Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.
Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO DA MINIFALHA NÃO CORRIGIDA, EM CERTOS CASOS, PODE TORNAR-SE MAU HÁBITO E CONTAGIAR AS MANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS DA CONSCIN
NEGLIGENTE AFETANDO O HOLOPENSENE PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, comete minifalhas? De qual natureza?
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MINIMALISMO PRÓ-EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O minimalismo pró-evolutivo é a técnica, condição ou estado de simplificação inteligente dos elementos secundários dos ambientes, contextos, fenômenos, ou mesmo da
automanifestação da consciência, com o consequente enaltecimento do núcleo evolutivo prioritário, ressaltando o conteúdo avançado em meio à minimização da forma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo minimalismo vem do idioma Inglês, minimalist, de minimal,
derivado de minim, do idioma Latim, minimus “menchevique”. Surgiu no Século XX. O prefixo
pró procede do idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol de”. O termo
evolutivo provém do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer, de desenvolver”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Simplificação pró-evolutiva. 2. Otimização conformática pró-evolutiva.
Neologia. As duas expressões compostas minimalismo pró-evolutivo extraconsciencial
e minimalismo pró-evolutivo intraconsciencial são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Acumulação antievolutiva. 2. Esbanjamento antievolutivo. 3. Dispersão consciencial.
Estrangeirismologia: o less is more; o ambiente clean; a consciência light; a bright
ball.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Minimalismo expressa magnanimidade.
Citaciologia. Eis frase proferida pelo filósofo grego Bias de Priene (Século VI a.e.c.),
elencado entre os Sete Sábios da Grécia, quando a cidade à qual pertencia estava na iminência de
ser invadida pelo inimigo e os habitantes preparavam-se para a retirada, carregando o máximo
possível de pertences, ao contrário de Bias, indiferente às inquietações do momento e partindo
sem levar nada: – Omnia mea mecum porto (Tudo meu trago comigo).
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema:
1. “Fulcro. O fulcro de vitalidade e inteligência, que constitui a Consciex Livre (CL),
não produz sombra”.
2. “Maiores. Evolutivamente considerando, a Ciência de saber descer até aos menores
é o mais seguro meio para se igualar aos maiores”.
3. “Parafato. Eis um parafato que faz refletir: até o momento ainda não encontrei, em
Comunex Evoluída, nenhuma consciex que tenha sido em vida humana recente, neste Planeta,
uma pessoa bilionária”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoparapercuciência; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a síntese megapensênica; o megapensene trivocabular; o pensene minimalista.
Fatologia: a hiperacuidade consciencial; a capacidade de síntese; as enumerações; a frase-síntese do verbete; a ortopensata; a palavra sesquipedal; a analogia do descarte dos estágios já
utilizados doofoguete espacial, levando ao minimalismo funcional; o Universalismo representando o minimalismo das facções; o Estado Mundial minimalista.
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Parafatologia: o minimalismo pró-evolutivo; o movimento intermediário em direção
à centralização da consciência; o descarte dos veículos de manifestação obsoletos levando ao minimalismo holossomático; o minimalismo da comunex evoluída com base no discernimento geral;
a saudação evolutiva sintética sursum conscientia; o superminimalismo da energia imanente (EI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo decorrente da convergência dos atributos conscienciais;
o sinergismo contínuo do yin-yang, onde o máximo e o mínimo se geram mutuamente.
Principiologia: o princípio minimalista de o menos ser mais; o princípio da centralização progressiva da consciência; o princípio da hierarquia evolutiva, no qual o topo da pirâmide
evolutiva concentra o menor número de consciências.
Codigologia: a orientação inteligente de elaborar o código pessoal de Cosmoética (CPC)
utilizando o mínimo possível de itens.
Teoriologia: as teorias unificadoras da Física; a teoria do Big-Bang; a teoria dos Serenões; a teoria do terceiro curso evolutivo; a teoria dos irrompimentos holossomáticos; a teoria
do Yoga do sábio indiano Patânjali (Século IV e.c.), assentada na minimização das atividades dispersivas da mente (chitta-vritti-nirodha).
Tecnologia: a técnica da comunicação pelo conscienciês, sem signos (forma) e máximo
no conteúdo; a técnica da cosmoconsciência produzindo o efeito de minimizar por atacado os
problemas pessoais, normalmente superdimensionados; a diminuição progressiva da importância
da principal técnica evolutiva empregada pelos pré-serenões (a serialidade das vidas intrafísicas).
Voluntariologia: o voluntário epicentro de sustentação de trabalhos da IC moderando
a ascendência em relação aos demais colegas de equipe e atuando como minipeça de efeitos
maximizadores no grupo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o minimalismo pró-evolutivo enquanto possível requisito ao ingresso no Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito revelador da monotonia dos ambientes chamando a atenção para
a neoverpon despercebida, qual pérola negra de discermimento destacada em meio ao fundo branco monótono.
Neossinapsologia: a aquisição das parassinapses com recuperação dos megacons ou
cons magnos da consciência.
Ciclologia: o ciclo aquisição-acumulação-simplificação; o ciclo cognitivo omnianálise-cosmossíntese; o ciclo expansão-minimalização-centralização da consciência.
Binomiologia: o binômio minimalismo-histrionismo; o binômio comunex evoluída–
–aconchego do espaço sideral.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação evoluciólogos-SerenõesCLs; a interação consciência–fluxo do Cosmos gerando as parassincronicidades onipresentes.
Crescendologia: o crescendo simplificador poliedro-triângulo-reta-ponto; o crescendo
energia consciencial (EC)–energia imanente; o crescendo simplificador verbete–ortopensata–
–megapensene trivocabular; o crescendo multipersonalidades consecutivas–identidade extra;
o crescendo estrelato social–anonimato evolutivo.
Trinomiologia: o trinômio autodinamismo–divisão de atenção–autotaquirritmia.
Antagonismologia: o antagonismo quantidade / qualidade; o antagonismo bagulhismo
/ leveza consciencial; o antagonismo sobrecarga / autodesperticidade; o antagonismo maxipeça
do minimecanismo / minipeça do maximecanismo.
Paradoxologia: o paradoxo da síntese cosmovisiológica; o paradoxo de o minimalismo
levar ao alargamento da pararrealidade consciencial; o paradoxo holossomático de quanto mais
evoluída a consciência, menor o número de veículos de manifestação pessoal; o paradoxo da
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supersimetria da maxiconsciência poliédrica manifestando-se pelo minimalismo formal qual bola
de luz (bright ball); o megaparadoxo de o minimalismo ser pré-requisito ao parafenômeno da
cosmoconsciência.
Politicologia: a política pessoal autabsolutista, minimalista em essência, mas assentada
na policarmalidade.
Legislogia: a lei da parcimônia; a lei do maior esforço; as leis policármicas; as leis do
maximecanismo evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a serenofilia; a cosmofilia.
Mitologia: o mito do “quanto mais melhor”; o mito da dissolução da consciência no
mahasamadhi, exemplo claro de simplificação a menor quanto ao entendimento do mecanismo
evolutivo.
Holotecologia: a evolucioteca; a serenoteca; a cosmoconsciencioteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Megaparafenomenologia; a Cosmovisiologia;
a Parafisiologia; a Holossomatologia; a Paracerebrologia; a Cosmoeticologia; a Serenologia;
a Epiconscienciologia; a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin minimalista; o ser desperto; o evoluciólogo; o ser Serenão.
Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo;
o macrossômata; o cosmovisiólogo; o maxiproexista; o maxiproexólogo; o epicon lúcido;
o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o autor; o verbetógrafo; o pensatógrafo; o Serenão Reurbanizador.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga;
a macrossômata; a cosmovisióloga; a maxiproexista; a maxiproexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a autora; a verbetógrafa; a pensatógrafa; a autora estadunidense Helen Keller (1880–1968); a agênere do metrô de Nova Iorque; a Serenona Monja.
Hominologia: o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens cosmovisiologicus;
o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens syntheticus;
o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimalismo pró-evolutivo extraconsciencial = a monotonia das formas
no Tertuliarium ressaltando o conteúdo avançado das verpons debatidas; minimalismo pró-evolutivo intraconsciencial = o modus operandi do Serenão Reurbanizador atuando no mínimo (soma
oligofrênico) para fazer o máximo (reurbex).
Culturologia: a cultura minimalista; a cultura da Holomaturologia; a cultura da Evoluciologia; a cultura da Serenologia.
Origem. As ideias minimalistas encontram-se presentes na origem das principais correntes do pensamento universal, a exemplo das seguintes linhas filosóficas e dogmáticas: Taoísmo,
Zen-Budismo, Yoga, Sufismo, Atomismo, Estoicismo, Judaísmo e Cristianismo. Enquanto o minimalismo histórico é tema ambíguo, o minimalismo pró-evolutivo é essencialmente conscienciocêntrico.
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Ocidente. No Ocidente, o termo minimalismo surgiu na área das artes visuais, como
movimento de reação contra os excessos do expressionismo abstrato, tendo alcançado especial
destaque após a publicação, em 1965, do artigo Minimal Art, do filósofo britânico Richard
Wollheim (1923–2003).
Princípio. O princípio básico do estilo minimalista pode ser sintetizado na frase menos
é mais, significando a redução ao essencial, a ausência de elementos acessórios ou excessivos e o
uso do mínimo necessário para realizar alguma atividade, obra ou criação.
Áreas. Desde então, o termo minimalista tem sido utilizado para designar a tendência de
simplificação em diversas áreas culturais, ao modo destas 8, listadas em ordem alfabética:
1. Arquitetura minimalista: a utilização de planos perpendiculares na construção dos
espaços tridimensionais; as cores neutras; os materiais industriais; os ambientes com amplos
espaços vazios; o wabi-sabi; a Igreja da Luz, do arquiteto japonês Tadao Ando (1947–).
2. Arte minimalista: o uso do mínimo de elementos na criação artística; a simplificação
das cores e das linhas; as formas geométricas; a frieza em contraposição ao emocionalismo;
a série Pinturas Negras, do artista plástico estadunidense Frank Stella (1936–).
3. Ciência minimalista: a linguagem estritamente objetiva e padronizada; a ausência de
adjetivos; a equações matemáticas; a Navalha de Ockham.
4. Design minimalista: a criação de produtos com redução de cores, textos e imagens,
realçando a mensagem e o conceito intrínsecos; o Google; o iPhone.
5. Estilo de vida minimalista: a redução ao essencial à realização pessoal; o abandono
do consumismo compulsivo; o pé-de-meia mínimo para viver confortavelmente; a vida simples.
6. Gramática minimalista: a existência de base linguística mínima, inata e comum
a toda a espécie humana; a gramática gerativa ou universal, do filósofo estadunidense Noam
Chomsky (1928–).
7. Literatura minimalista: a economia de palavras; a preferência por indicar contextos
a ditar significados; os personagens comuns e inexpressivos; o livro O Velho e o Mar, do escritor
estadunidense Ernest Hemingway (1899–1961).
8. Música minimalista: a repetição de padrões de melodia, harmonia e ritmo com pequenas variações ao longo do tempo; a música eletrônica; as composições do músico estadunidense Philip Glass (1937–).
Taxologia. Quanto à Conformaticologia, o minimalismo pode ser classificado em 2 tipos
básicos, listados em ordem alfabética:
1. Minimalismo do conteúdo: a minimização do conteúdo e a valorização da forma;
a Arte; a estética; a intrafisicalidade.
2. Minimalismo da forma: a redução da forma ao mínimo necessário à transmissão do
conteúdo prioritário; a Ciência; a síntese; a extrafisicalidade.
Conscienciografia. A redação conscienciológica representa exemplo de escrita com predomínio do minimalismo da forma, onde a técnica estilística do texto visa à clareza e concisão
das ideias, priorizando o conteúdo das verpons. Eis, na ordem alfabética, 6 técnicas redacionais
evidenciando essa característica:
1. Apostilhamento. A técnica do apostilhamento é a picotagem (atomização) da frase
longa em várias sentenças mínimas, a fim de favorecer a didática do texto. Paradoxalmente,
o apostilhamento conciso promove o aprofundamento cosmovisiológico.
2. Circularidade. A técnica da circularidade, utilizada nos tratados conscienciológicos,
é a repetição de assuntos complexos ao longo do texto, abordados sob ângulos diferentes. O minimalismo está no ato de convergir todos os esforços da escrita unicamente para o esclarecimento
(tares) e não para a estilística formal. Circularidade: histrionismo grafotécnico.
3. Enumeração. A técnica da enumeração é a listagem hierárquica dos itens de conjunto lógico, utilizando para isso o mínimo de palavras descritivas. A Enumerologia é a Ciência
da matematização formal das ideias.
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4. Entrelinhamento. A técnica do entrelinhamento é a sugestão implícita de conceitos
inseridos propositalmente pelo autor nas entrelinhas do texto, de modo a induzir a associação sutil
de ideias por parte do leitor atento, exemplo de minimalismo literário técnico.
5. Ortopensatografia. A técnica da escrita de ortopensatas constitui tarefa essencialmente minimalista: apenas única folha em branco, única caneta, 1 mentalsoma.
6. Verbetografia. A técnica verbetográfica busca construir coleção de sínteses organizadas em seções. A frase enfática aprofunda a ideia central do verbete em única sentença de
4 linhas.
Conscienciologia. Considerando-se a hipótese de a evolução, com o tempo, tender
progressivamente ao minimalismo, as principais técnicas ou conceitos da Conscienciologia
devem levar, logicamente, à minimização de determinadas áreas do espectro consciencial. Além
da escrita, eis 10 conceitos conscienciológicos, listados em ordem funcional, nos quais o viés minimalista pode ser encontrado:
01. Princípio da descrença: minimalismo das lavagens cerebrais.
02. EV: minimalismo da dispersão energossomática.
03. Arco voltaico: minimalismo da intervenção bioenergética terapêutica.
04. Tenepes: minimalismo do modus operandi assistencial.
05. Desperticidade: minimalismo das interferências interconscienciais.
06. Invéxis: minimalismo dos comprometimentos da Socin.
07. Automegaeuforização: minimalismo dos autoconflitos.
08. Autotaquirritmia: minimalismo da entropia paracerebral.
09. Autotransafetividade: minimalismo do gênero humano.
10. Cosmoconsciência: minimalismo da autoilusão do maya.
Tertuliarium. A monotonia das formas do Tertuliarium facilita a captação de neoverpons. O minimalismo do ambiente acalma o holopensene geral e ressalta a agitação das ideias de
ponta, criando ninho propício para receber as inspirações avançadas dos amparadores.
Megafoco. A monotonia do Tertuliarium decorre da configuração física e do recheio decorativo, não do mentalsoma. Com a evolução, a Marasmologia dá lugar ao minimalismo técnico,
centralizando o megafoco sempre no mais avançado, evolutivo, interassistencial e prioritário. Na
comunex evoluída a base da monotonia é o discernimento onipresente.
Personalidades. O movimento de sintetização evolutiva pode ser observado nas atuações de pelo menos 4 personalidades, listadas em ordem alfabética:
1. Agênere de Nova Iorque. A aparição agênere em Nova Iorque, com o esvaziamento
improvável da estação de metrô, evidencia a preparação da cenografia minimalista visando concentrar as atenções na mensagem do parafenômeno. Quando a consciex evoluída se manifesta,
o vento para e até os pássaros fazem 1 instante de silêncio.
2. Hellen Keller. O exemplo da autora estadunidense Helen Keller mostrou ser possível
a consciência manifestar-se em alto nível mesmo possuindo o mínimo de interfaces do soma, desprovido dos sentidos da visão e da audição. A melhor interface é a autoparagenética sofisticada.
3. Monja. Após queimar as armas de metal usando apenas as bioenergias, a Serenona
Monja fez chover sobre o local, minimizando os vestígios da flagrante derrogação de leis intrafísicas. A Serenologia expõe o paradoxo da potestade sutilíssima.
4. Reurbanizador. O modus operandi evolutivo do Serenão Reurbanizador usando soma com possibilidades mínimas de oligofrênico para ser o fulcro máximo de lucidez da reurbex.
As melhores lições evolutivas são dadas através dos autexemplos.
Início. Na condição evolutiva atual, os primeiros movimentos práticos de reciclagem
pró-minimalista podem ser feitos desde já, conforme exemplificado nas seguintes 10 áreas de
atuação da consciência, listadas em ordem alfabética:
01. Minimalismo nas abordagens: a simplificação da complexidade; a inversão funcional da ordem análise-síntese; o macrocosmos dentro do microcosmos; a árvore inteira contida
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na semente; a conjugação de ideias antagônicas na analogia dos contrários; o superdetalhismo;
a transdisciplinariedade cosmovisiológica; a análise do mundo do ponto de vista de consciência
para consciência. Código pessoal de lucidez: pensar sempre grande.
02. Minimalismo nas ações: a contenção sem toxidade de pernas, mãos e olhos inquietos; a sutileza discreta nas manifestações; o uso inteligente do histrionismo; a autexemplificação
silenciosa acima do discurso; a descensão cosmoética; a psicosfera ansiolítica; o wu-wei. O toque
do Serenão é a jogada minimalista rearrumando o tabuleiro grupal e pessoal, para melhor.
03. Minimalismo nos ambientes: a casa proexogênica; a ausência de tecnologias dispersivas; o laboratório conscienciocêntrico; o quarto de tenepes clean; o debatódromo de recheio
decorativo monótono. A cenografia atua na forma, enquanto a paracenografia prioriza o holopensene.
04. Minimalismo nos artefatos: a vestimenta única; a alimentação funcional; o corpo-instrumento; a caneta de ponta suave gerando mínimo atrito na escrita; o papel branco de tamanho adequado para acomodação da ideia. Perante as consciências, o Cosmos é apenas a megamáquina de evoluir.
05. Minimalismo nas atividades: as rotinas úteis; a priorização inteligente com única
tarefa por vez; o fazimento imediato; a técnica de desarrumar arrumando; a evitação da
armadilha da procrastinação estruturada; o dia matemático; a convergência das atividades
pessoais, profissionais e de voluntariado para o mesmo megafoco. Minimalismo gera entalpia.
06. Minimalismo na comunicação: a objetividade nas colocações; a evitação dos
prolegômenos, rodeios, prolixidades, tautologias e cacófatos; a inapropriação das gargalhadas;
a técnica da escutatória; o solilóquio precendendo o diálogo; a verbação, convergência entre palavras e energias. A conscin mais evoluída expressa o estado de serenidade através das microexpressões holossomáticas: o corpo fala, mas as energias gritam.
07. Minimalismo na pensenização: o ecossistema consciencial clean; o silêncio autopensênico; a antiprodução de ruído; a linearidade autopensênica; a ortopensenidade. Sejamos silenciosos para podermos ouvir até o sussurro dos amparadores.
08. Minimalismo no confor: a técnica de sintetizar vivências em pensatas, com o resumo permanente das observações do dia a dia em pílulas de discernimento; a síntese pangráfica;
a originalidade do conteúdo aliada à elegância minimalista da forma. As melhores pensatas são
concebidas dentro do corredor de lucidez.
09. Minimalismo no parapsiquismo: a homeostasia pós-parafenomênica; a valorização
do significado do conteúdo dos parafenômenos; o parapsiquismo mentalsomático; a autotaquirritmia; a cosmoconsciência; a energia imanente. O minimalismo parapsíquico reduz a manifestação
externa do parafenômeno ampliando o conteúdo paracerebral.
10. Minimalismo nos recursos: o descarte das muletas desnecessárias da consciência,
como preces, mantras, músicas e imagens evocativas; a dependência única na vontade inquebrantável; a prescindência de movimentos manuais na prática da tenepes e na aplicação do arco voltaico craniochacral. Na epígrafe da Consciex Livre, poderia estar inscrito: “eu trago tudo comigo”.
Desempenhos. Pré-serenões comuns conseguem alcançar desempenho apenas mediano
com os muitos aportes recebidos. Consciências de maior estatura evolutiva têm por princípio empregar o mínimo de recursos para expandir a automanifestação.
Inversão. Pela Escala Evolutiva das Consciências, dentro da linha holobiográfica pessoal, há o ponto de inflexão na curva de eficiência evolutiva, representando o momento da inversão minimalista, quando a consciência faz a viragem centrífuga e deixa de acumular para si, passando a ser essencialmente doadora. Ao descartar os excessos, dá a impressão externa de estar desinchando. Mas, por dentro, está em pleno aumento da densidade consciencial – maior massa
paracognitiva em menor volume – evidenciando aceleração na marcha evolutiva pessoal.
Omnissimplificação. O sobrepairamento acima das interfaces leva à autocognição pinacular e esta, à cosmovisão. Quanto maior a amplitude das abordagens, mais evidentes se tornam
as interrelações ubíquas entre tudo e todos, resultando no desenvolvimento, por parte da consciên-
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cia minimalista, da habilidade de simplificar a complexidade. A omnissimplificação cosmovisiológica é a essência do minimalismo pró-evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com o minimalismo pró-evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Conceito cósmico: Paracosmovisiologia; Homeostático.
02. Conscienciês: Paracomunicologia; Homeostático.
03. Conscienciologia Profunda: Intraconscienciologia; Neutro.
04. Consciex Livre: Evoluciologia; Homeostático.
05. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
06. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Irrompimento do paracérebro: Paracerebrologia; Homeostático.
09. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
10. Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
11. Paradoxo da unidade: Paradoxologia; Neutro.
12. Paradoxo holossomático: Holossomatologia; Neutro.
13. Prescindência das mãos: Manossomatologia; Homeostático.
14. Síntese: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Sursum conscientia: Reurbexologia; Homeostático.

O MINIMALISMO PRÓ-EVOLUTIVO É ELUCIDADO EM ALTO ESTILO PELO ANONIMATO DO SERENÃO: EXPOSIÇÃO
MÍNIMA COM ATUAÇÃO ASSISTENCIAL MÁXIMA, INDICANDO ESTÁGIO DE PRÉ-CENTRALIZAÇÃO DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identifica indícios do minimalismo pró-evolutivo na automanifestação? Quais interfaces conscienciais podem ser minimizadas, desde já?
Bibliografia Específica:
1. Tzu, Lao; Tao-te King: O Livro do Sentido e da Vida; texto e comentários Richard Wilhelm; trad. Margit
Martincic; 206 p.; 7 caps.; 4 gr.; 19,5 x 13,5 x 1 cm; br.; Pensamento; São Paulo, SP; 1995; páginas 38, 46, 52, 70, 72
e 87.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 959 e 1.410.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 228 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites;
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas
187 a 189.
Webgrafia Específica:
1. Vieira, Waldo; Omnicatálise Serenológica; Tertúlia N. 2.085; disponível em <https://www.youtube.com/
watch?v=J61k40ROO-o&t=1248>; acesso em 08.03.2018; 20h16.
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MINIMORÉXIS
(MINIMOREXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A minimoréxis (mini + mor + exis) é a condição da moratória existencial,
a menor, ou quando vem para a conscin incompletista ressarcir o próprio deficit holocármico (base deficitária) ou concluir a condição do compléxis quanto à autoprogramação existencial (autoproéxis), ou o acabamento de mandato de vida ainda inconcluso.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “menor;
pequeno”. O vocábulo moratória procede também do idioma Latim, moratoria, de moratorius,
“que retarda; dilatório”. Apareceu no Século XV. A palavra existencial provém do mesmo idioma
Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu em 1898.
Sinonimologia: 1. Moréxis mínima. 2. Moréxis stricto sensu. 3. Moratória existencial
deficitária. 4. Moréxis de ressarcimento. 5. Antiproéxis. 6. Miniproéxis.
Neologia. O vocábulo minimoréxis e as duas expressões compostas minimoréxis curta
e minimoréxis prolongada são neologismos técnicos da Minimorexologia.
Antonimologia: 01. Maximoréxis. 02. Maximoréxis avançada. 03. Maximoréxis lato
sensu. 04. Moratória existencial superavitária. 05. Maximoréxis dos cognopolitas. 06. Maximoréxis da Cognópolis. 07. Maximoréxis dos tertulianos conscienciológicos. 08. Moréxis pós-compléxis. 09. Moratória existencial máxima. 10. Honra ao mérito existencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à programação existencial pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Minimoréxis
significa ressarcimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proexidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a minimoréxis; a programação existencial a menor; a apagogia proexológica;
o superincompléxis; o Desviacionismo; a puxada do próprio tapete; a sabotagem a si mesmo;
a teimosia na crença em vez da racionalidade; a manutenção da tacon no lugar da tares (antitares);
a desaceleração da História Pessoal; a curva quebrada da holobiografia; as ações libertárias da
consciência; o voluntariado da Conscienciologia; a recuperação dos desvios e das faltas; a visita
da saúde pode ser minimoréxis para o morituro.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os acidentes de percurso; o autoparapsiquismo interassistencial
colocado à frente do heteroparapsiquismo; a tenepes; a ofiex; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ações assistenciais–méritos moratoristas.
Principiologia: o princípio da retribuição; o princípio do ressarcimento evolutivo;
o princípio da autorresponsabilidade inabdicável.
Codigologia: a imposição da pesquisa do código dos valores pessoais.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica do crescendo evolutivo.
Enumerologia: o acidente de percurso; o incompletismo; o extrapolacionismo; o holobiografismo; a tares; a recuperação; a moréxis.
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Binomiologia: o binômio abnegação-minimoréxis.
Interaciologia: a interação minimoréxis-reparação; a interação exemplarismo-completismo.
Crescendologia: o crescendo deficit-ressarcimento-moratória; o crescendo minimoréxis–maximoréxis–superavit holobiográfico.
Trinomiologia: o trinômio proéxis-compléxis-minimoréxis.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo maximoréxis / minimoréxis.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a democracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a proexofilia.
Fobiologia: a ciritofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Minimorexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o moratorista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a moratorista.
Hominologia: o Homo sapiens minimorexius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimoréxis curta = a programação existencial com duração menor de
1 decênio; minimoréxis prolongada = a programação existencial com duração maior de 1 decênio.
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Culturologia: a cultura da Paradireitologia; a cultura da Autevoluciologia; a cultura da
Priorologia.
Autajuda. Na minimoréxis, a conscin incompletista é mais ajudada porque recebe período complementar de existência humana para completar os 100% não realizados.
Deficit. Isso significa a oportunidade para ressarcir o deficit holocármico (base deficitária) ou concluir a condição do compléxis quanto à programação existencial, o acabamento do
mandato de vida ainda inconcluso.
Imprevidência. O incompletismo, neste caso, sobreveio pela imprevidência pessoal ou
a falta de visão de conjunto das próprias ações no decorrer das décadas da vida humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a minimoréxis, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
04. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
05. Bonde extrafísico: Maxiproexologia; Homeostático.
06. Gescon: Proexologia; Homeostático.
07. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
08. Maximoréxis: Maximorexologia; Homeostático.
09. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.

NAS AÇÕES HUMANAS, EM GERAL, PREDOMINA
O DISCERNIMENTO OU A IRREFLEXÃO. A CADA CONSCIN MAIS LÚCIDA CARECE PESQUISAR FRIAMENTE QUAL
A CARACTERÍSTICA PREDOMINANTE NA PRÓPRIA VIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a possibilidade da minimoréxis
pessoal? Você admite alguma chance, neste sentido, dentro do mecanismo das leis das probabilidades na vida intrafísica?
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MINIPEÇA INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A minipeça interassistencial é a consciência lúcida dedicada ao trabalho assistencial, interconsciencial, multidimensional e cosmovisiológico do próprio grupo evolutivo,
convicta da função menor pessoal, contudo produtiva e participativa, dentro do maximecanismo
de assistência às conscins e consciexes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “ menor;
pequeno”. O termo peça deriva do idioma Celta, pettia, “pedaço”. Surgiu por volta do ano 977.
O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”.
O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Apareceu
no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Consciência minipeça intrafísica. 2. Consciência minipeça multidimensional. 3. Liderado autoconsciente interdimensional. 4. Consciência monitorada pelo maximecanismo.
Neologia. As 3 expressões compostas minipeça interassistencial, minipeça interassistencial básica e minipeça interassistencial avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Maximecanismo interassistencial. 2. Minidissidência ideológica.
3. Maxipeça do minimecanismo assistencialista. 4. Minipeça sindrômica antiassistencial.
5. Conscin umbigão antiassistencial
Estrangeirismologia: o honors student evolutivo; o passe-partout assistencial; o paramicrochip da conscin minipeça interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à energossomaticidade interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a minipeça interassistencial; a conscin minipeça autoconsciente do maximecanismo interassistencial, interconsciencial, interdimensional; a maxifraternidade da minipeça interassistencial; a aceitação, autoconvicção e vivência da conscin minipeça interassistencial; o desempenho complexo da minipeça dentro do maximecanismo interassistencial; a minipeça operativa eficiente dentro da vasta equipe; a reunião minipeça a minipeça consciencial, assistencial;
a interdependência evolutiva consentida; a condição da minipeça assistencial no estágio despertológico da conscin; o pré-anonimato evolutivo; os autesforços tarísticos; a perseverança pessoal;
a autabnegação; as duas minipeças interassistenciais compondo a dupla evolutiva magna.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paragrupalidade em ação; a interassistência consciencial intra
e extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sincronismo-sinergismo voluntário a voluntário compondo o maximecanismo interassistencial.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução consciencial.
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Tecnologia: a técnica da minipeça interassistencial multidimensional.
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.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio dinâmico maximecanismo–minipeça interassistencial.
Interaciologia: a interação pesquisador independente–minipeça humana do maximecanismo assistencial multidimensional; a interação ações extrafísicas–ações intrafísicas; a interação amparador-amparando.
Trinomiologia: o trinômio minipeça interassistencial–tenepessista–ofiexista; o trinômio
intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causação cosmoética; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a assistenciofilia; a sociofilia; a conviviofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Interaciologia; a Energossomatologia;
a Evoluciologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Vivenciologia; a Parapercepciologia; a Macrossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a minipeça assistencial-elo; a personalidade trifacetada autodecisor–pesquisador independente–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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens teleguiatus; o Homo sapiens exemplarissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minipeça interassistencial básica = o ofiexista, homem ou mulher, ativo;
minipeça interassistencial avançada = o ser desperto, homem ou mulher, ativo.
Caracterologia. No âmbito da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
evolutiva, 10 condições conducentes à condição do desenvolvimento interassistencial da consciência intrafísica, homem ou mulher:
01. Pré-serenão vulgar.
02. Isca humana inconsciente.
03. Isca humana lúcida.
04. Tenepessista.
05. Projetor consciente.
06. Epicon lúcido.
07. Conscienciólogo.
08. Ofiexista.
09. Minipeça interassistencial.
10. Ser desperto.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a minipeça interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
02. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autodemissão de consciex: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
07. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
08. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
09. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
10. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

A INTERCONFIANÇA E SOLIDARIEDADE ENTRE AS INDISPENSÁVEIS MINIPEÇAS FAZEM PENSAR NA CONFLUÊNCIA ESPONTÂNEA DE CONSCINS LÚCIDAS INTEGRANDO O MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Em qual nível está você, leitor ou leitora, quanto ao desafio da condição
de minipeça interassistencial? Você já é tenepessista, epicon ou ser desperto?
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MINIPROÉXIS
(MINIPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A miniproéxis (mini + pro + exis) é a programação existencial mínima,
a varejo, ainda receptora, dedicada a questões especificamente individuais (egocarma), dentro do
grupocarma, objetivando a consecução de tarefa evolutiva, em geral, menor.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “menor;
pequeno”. O termo programação procede também do idioma Latim, programma, “publicação por
escrito; edital; cartaz”, e este deriva do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”.
Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém do mesmo idioma Latim, existentialis,
“existencial”. Surgiu em 1898.
Sinonimologia: 01. Proéxis a menor. 02. Proéxis a varejo. 03. Proéxis egocármica.
04. Proéxis infantil. 05. Proéxis primária. 06. Proéxis receptora. 07. Proéxis stricto sensu.
08. Proéxis tópica. 09. Proéxis de retaguarda. 10. Proéxis personalíssima.
Neologia. O vocábulo miniproéxis e as duas expressões compostas miniproéxis elementar e miniproéxis evoluída são neologismos técnicos da Miniproexologia.
Antonimologia: 01. Antiproéxis. 02. Maxiproéxis. 03. Proéxis lato sensu. 04. Extraproéxis. 05. Reproéxis. 06. Proéxis atacadista. 07. Proéxis a maior. 08. Proéxis avançada.
09. Proéxis policármica. 10. Proéxis generalista.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proexidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a miniproéxis; a programação existencial mais específica do ego; as ações
libertárias da consciência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo interassistencial colocado à frente do heteroparapsiquismo; a tenepes; a ofiex.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Binomiologia: o binômio vontade-decisão.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação proéxis individual–proéxis grupal; a interação liberdade egocármica–interprisão grupocármica.
Trinomiologia: o trinômio miniproéxis-minidissidência-minimoréxis.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a democracia; a conscienciocracia.
Filiologia: a proexofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a metodoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Miniproexologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a 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 miniproexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniproéxis elementar = a programação existencial da conscin lúcida inteiramente dedicada a alguma reparação pessoal exclusiva; miniproéxis evoluída = a programação
existencial da conscin lúcida dedicada a alguma reparação pessoal envolvendo o grupo evolutivo.
Priorologia. O mais comum, nas vivências das miniproéxis, é a intencionalidade e o esforço pessoal conduzirem a pessoa, já madura fisicamente, ao entrosamento gradual, sem mutações traumáticas nem estupros evolutivos, das próprias tarefas prioritárias.
Competitividade. No esforço da evolução, vale ter qualidade competitiva consigo mesmo, tendo mais eficiência na consecução da proéxis e melhores ideias no dia a dia.
Coleções. Todos temos algum trabalho a cumprir neste planeta. Ninguém vem a esta dimensão intrafísica para tão somente colecionar gravatas ou carros antigos. Nem para brincar o tempo todo.
Crianças. As crianças, em geral, ainda vivem no início da fase de preparação da proéxis
e a maioria dos completismos existenciais somente se efetiva na fase da consecução ou exemplificação da proéxis.
Aparição. Nenhuma consciência morre. Os pais ou responsáveis por determinado filho
ou criança pequena, dessomado em tenra idade, sem ter tido culpa pela dessoma, presenciam algum tipo de aparição da consciex daquela criança.
Dessomatologia. A aparição, segundo as pesquisas, ocorre dentro dos 12 meses subsequentes à primeira dessoma (falecimento) da criança, quando, agora, recém-consciex, já passou
pela segunda dessoma.
Euforex. Tal fato evidencia ser a miniproéxis quanto ao tempo, específica da criança, ter
sido cumprida e, agora, na condição de consciex, gozando da euforex e desejando confortar e aliviar os ex-pais ou ex-responsáveis, busca repartir o próprio bem-estar e alegria (euforex).
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Abstencionismo. O abstencionismo consciencial é a indiferença, a negligência, o distanciamento ou a posição de neutralidade da conscin quanto à automaturidade integrada (holomaturidade) e à evolução autoconsciente.
Proexologia. O abstencionismo consciencial afeta diretamente a consecução da proéxis
da conscin, sendo, por isso, estudado dentro da Proexologia.
Grupocarmologia. Em função da mimese social, o abstencionismo consciencial pode
estender a influência paralisadora a todo o grupúsculo social, anulando o trabalho de equipe e até
mesmo as proéxis grupais.
Automimeticologia. A automimese inconveniente, em função da autodesorganização ou
ausência do continuísmo evolutivo, é a maior causa geradora do incompléxis pessoal e, como efeito secundário, até em grupo (grupomimese).
Murismo. Até certo ponto, o abstencionismo consciencial é espécie de murismo dentro
da Socin ainda patológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a miniproéxis, 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. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
08. Gescon: Proexologia; Homeostático.
09. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Proexograma: Proexologia; Homeostático.

HÁ PESSOAS, INCONSCIENTES QUANTO ÀS PROÉXIS,
INCUMBIDAS TÃO SÓ DE MINIPROÉXIS EGOCÁRMICAS.
EXISTE A MINIPROÉXIS EM RELAÇÃO AO TEMPO DA VIDA INTRAFÍSICA (LIFETIME), ESPECÍFICA DA CRIANÇA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a possibilidade da miniproéxis
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; 176 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 4a Ed.; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 14 a 16.
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MINISSINCRONICIDADE
(MINISSINCRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A minissincronicidade é a qualidade da realidade sincrônica ocorrendo,
existindo ou se apresentando ao mesmo tempo, simultânea, concomitante, homócrona, tautócrona,
contemporânea, interconectada, inclusive em lugares diferentes, ao modo de mínima coincidência
de determinado acontecimento com outro.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, mininus, “muito pequeno; o menor de todos; ínfimo; mínimo”. Surgiu principalmente em palavras compostas da área
de Publicidade e Propaganda e produtos comerciais, a partir de 1950, por influência da redução
do termo no idioma Inglês. O termo síncrono deriva do idioma Latim Tardio, synchronus, e este
do idioma Grego, súgkhronos, “contemporâneo”, composto pelo prefixo 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 palavra sincronicidade
apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Sincronicidade mínima. 02. Pequena sincronicidade. 03. Minissincronia. 04. Minissincronismo. 05. Minissincronização. 06. Mininteratividade. 07. Mininterrelação. 08. Minissimultaneidade. 09. Minitautocronia. 10. Ínfima sincronicidade.
Neologia. As duas expressões compostas minissincronicidade percebida e minissincronicidade despercebida são neologismos técnicos da Minissincronologia.
Antonimologia: 01. Megassincronicidade. 02. Sincronicidade máxima. 03. Parassincronicidade. 04. Assincronicidade. 05. Assincronia. 06. Assincronismo. 07. Assincronização.
08. Dessincronização. 09. Diacronia. 10. Causalidade.
Estrangeirismologia: a Bamburriologia pocket size.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às realidades do Cosmos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das minissincronicidades; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a minissincronicidade; a sincronicidade mínima; as sincronicidades em geral;
a complexidade dos fenômenos das sincronicidades; as pesquisas das megassincronicidades a partir das sincronicidades mínimas; as bissociações cognitivas sutis; a capicua; os cognatos; as comorbidades; a homofonia; os imprevistos; os miniacidentes; o encontro da agulha no palheiro;
o ato de ter duas residências com o mesmo número, compradas em épocas e locais diferentes;
o guarda florestal atingido por 7 raios (7 vezes); o filho nascer de parto normal no dia do aniversário da mãe; o ato de acordar momentos antes de tocar o despertador; a flor desabrochando no
dia do aniversário de quem, meses antes, presenteou o vaso da planta; o fato de duas pessoas
adultas se conhecerem na megacidade e descobrirem terem vindo do mesmo município do Interior; as minicorrelações onomásticas; o casal constituído de pessoas do mesmo nome: Jacy e Jacy;
Márcio e Márcia; a existência de 2 irmãos cunhados ou cujas respectivas esposas são irmãs; as
tênues relações da História presente com a Historiografia passada; as relações sutis entre
Numerologia-Simbolologia-Fatologia; a sincronicidade do surgimento da Matemática e da
Acústica, aproximadamente 6 séculos antes da era comum, período no qual a Ciência não possuía
caráter experimental; o surgimento do cálculo infinitesimal na Matemática ser contemporâneo
à introdução da notação literal em Álgebra; as sutilezas das reciprocidades Filosofia-Filologia.
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Parafatologia: as sincronicidades parapsíquicas mais complexas; as minissincronicidades multidimensionais; a serendipitia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os banhos energéticos aparentemente insignificantes;
os miniacoplamentos energéticos; as miniocorrências da ectoplastia; a atração das minissincronicidades; as minivinculações indiretas; as coincidências paracronológicas; os miniacidentes de percurso parapsíquicos; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: os minissinergismos das ondas cerebrais entre emissor–receptor telepático; o sinergismo entre os fenômenos e os parafenômenos no Cosmos.
Principiologia: o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio da afinidade
interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da sincronicidade.
Tecnologia: a técnica do detalhismo.
Ciclologia: os miniciclos de interatividades; o ciclo das sincronicidades do sensitivo ectoplasta.
Binomiologia: o binômio sincronicidade-sinergismo.
Interaciologia: a interação sincronicidade-coincidência.
Crescendologia: o crescendo sincronicidade mínima–sincronicidade máxima.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio eutimia-protimia-primener; o trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o trinômio
observação-análise-constatação.
Polinomiologia: o polinômio contingência-relatividade-sincronia-diacronia; o polinômio momento certo–lugar adequado–companhia correta–conteúdo apropriado.
Antagonismologia: o antagonismo sincronia / assincronia; o antagonismo plágio consciente / coincidência criativa.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a rede mundial, menor o mundo.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis da sincronicidade universal; as leis das probabilidades.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a cronoteca; a sincronoteca; a correlacionoteca; a sinergeticoteca; a encicloteca; a gregarioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Minissincronologia; a Minifenomenologia; a Miniparafenomenologia; a Minirretrocogniciologia; a Minissimulcogniciologia; a Cosmologia; a Cosmovisiologia; a Conexologia; a Interaciologia; a Vinculologia; a Confluenciologia; a Paradigmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens minisynchronicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens evolutiens; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
comparticipans; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minissincronicidade percebida = a sincronia, mesmo sutil, detectada pela
conscin atenta; minissincronicidade despercebida = a sincronia sutil, mas passando batida por
parte da pessoa desatenta.
Culturologia: a Multiculturologia do Universalismo.
Taxologia. Sob a ótica da Minissincronologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 categorias de sincronicidades mínimas no âmbito das intercorrências diárias, nesta dimensão, capazes de surgirem como alertas ou indicadores para a conscin atenta:
1. Higiene: você encontra, em pouco tempo, por exemplo, de manhã, pelos nos óculos,
na pia do banheiro e no teclado do computador. É inteligente observar a própria saúde.
2. Comunicação: você repara a palavra intercâmbio na fala do entrevistado do programa de televisão, na comunicação do personagem do filme e na página aberta no início da leitura
do livro, todas as 3 ocorrências apenas no ínicio da noite. É bom pesquisar os próprios relacionamentos.
3. Natureza: você se depara com 3 aranhas em 3 locais diversos – na cozinha, na porta
da casa e no passeio da rua – tão somente no espaço de meia hora, em certa mudança da estação.
É interessante dar alguma atenção às realidades da própria residência em relação às nuanças da
Natureza.
4. Parapsiquismo: pela manhã, você pensou na pessoa, residente em distante cidade;
à tarde, recebe o E-mail do amigo referindo-se à tal pessoa; à noite, chega o parente trazendo
o exemplar do livro de autoria daquela mesma pessoa, obra desconhecida por você, até ignorando
ser o dito cujo autor de livro. É racional investigar o texto da obra escrita.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a minissincronicidade, 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. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
06. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
07. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
08. Megassincronicidade: Megassincronologia; Neutro.
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Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.
Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Sincronicidade: Cosmoconscienciologia; Neutro.

AS OCORRÊNCIAS DAS MINISSINCRONICIDADES SÃO
PARADOXAIS: AS MAIS FÁCEIS DE SEREM DETECTADAS
E, AO MESMO TEMPO, AS MAIS DIFÍCEIS EM FUNÇÃO
DA TRIVIALIDADE DOS CONTEÚDOS DOS FENÔMENOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se recorda de alguma minissincronicidade relevante na própria vida? Em qual setor da existência humana?
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MINITARES
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A minitares é a tarefa de esclarecimento executada de modo reduzido ou
menor pela conscin lúcida ao aproveitar as oportunidades de interassistencialidade surgidas no
desenvolvimento da convivialidade interconsciencial diuturna.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, “menor;
pequeno”. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho imposto
a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor 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 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 verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Minitarefa do esclarecimento. 2. Pequena tarefa de esclarecimento.
3. Tares mínima. 4. Minitarefa tarística. 5. Tares primária.
Neologia. O vocábulo minitares e as duas expressões compostas minitares humana e minitares parapsíquica são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Megatares. 2. Maxitares. 3. Megatarefa do esclarecimento.
4. Grande tarefa de esclarecimento. 5. Antitares. 6. Minitacon.
Estrangeirismologia: o início do breakthrough interassistencial; a minor clarification
task; a good tip; o know-how transmitido naturalmente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da interassistencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal tarístico; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os autopensenes utilitários.
Fatologia: a minitares; a boa ação diária da pessoa prestativa; o ato de ler o livro para
o deficiente visual; a ação de ceder o assento no ônibus para a grávida ou o idoso; o macete providencial passado a outrem; o ato de pegar o papel de bala encontrado na grama e depositá-lo no
lixo; o ato de participar com ideias do debate público; a ação social de visitar a amiga ou amigo
adoentado; a ação de doar livros em bom estado para a Holoteca do CEAEC ou a biblioteca
pública; o ato de salvar a vida do animal de rua; o ato de plantar árvores; o uso racional da água
em casa, sem desperdícios; a ação de fazer a coleta seletiva do lixo, objetivando a reciclagem dos
produtos; o ato de dar presentes ou mimos energéticos úteis aos amigos; o ato de colaborar
financeiramente em projetos de ideias libertárias das consciências; o lembrete do fato reavivador
da memória; a informação crucial na hora certa; o quadro de avisos; o encontro casual; a conversa
efêmera; o bate-papo informal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o ato de atuar na condição de doador de energias no Curso ECP2;
o ato de exteriorizar energias conscienciais nos ambientes públicos objetivando a melhoria dos
holopensenes; a intervenção extrafísica; o alerta consciencial embutido em conversa despretensiosa e passado despercebido pelo verbalizador inspirado pelos amparadores extrafísicos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o sinergismo conscin amparada–conscin amparadora; o sinergismo autocognição útil–autodisponibilidade interassistencial; o sinergismo conhecimento-memória-presteza.
Principiologia: o miniprincípio da megatares; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da singularidade das autobagagens cognitivas; o princípio de toda consciência ter algo a ensinar.
Codigologia: a cláusula interassistencial do código pessoal de Cosmoética (CPC) dosando o conteúdo tarístico.
Tecnologia: a técnica do esclarecimento evolutivo ou tarístico; as neotecnologias ampliando as possibilidades de comunicação interconsciencial.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial full time.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito tarístico da experiência compartilhada.
Ciclologia: o ciclo consciência esclarecedora–consciência esclarecida.
Binomiologia: o binômio informador-receptor; o binômio olhos de enxergar–ouvidos de
escutar na captação efetiva da minitares; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade.
Interaciologia: a interação base de dados cerebral–base de dados paracerebral.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo minitares acumuladas–maxitares.
Trinomiologia: o trinômio comunicativo fala-escrita-mímica; o trinômio assistente–assistido–amparador de função; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio pessoa certa–local correto–momento oportuno–informação providencial; o polinômio comunicativo contato telefônico–contato virtual–contato escrito–
–contato presencial; o polinômio expressivo postura-olhar-voz-gesto; o polinômio conteudístico
fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo minitares / informação errônea; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo esclarecer / silenciar.
Paradoxologia: o paradoxo da minitares certeira poder ocasionar megarresultados interassistenciais.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a vivência da lei do maior esforço interassistencial a partir das pequenas tarefas.
Filiologia: a assistenciofilia; a priorofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a comunicofilia; a cosmoeticofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a prioroteca; a evolucioteca; a voluntarioteca; a convivioteca; a didaticoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia;
a Autexperimentologia; a Intencionologia; a Autoproexologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia; a Conviviologia; a Interaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial; a conscin-fonte cognitiva.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cicerone incidental.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cicerone incidental.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens minitares; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minitares humana = o alerta providencial ao forasteiro sobre a profilaxia
contra determinada pandemia local; minitares parapsíquica = o alerta providencial à pessoa parapsiquicamente casca grossa, quanto a si mesma, sobre a condição psicosférica do momento evolutivo.
Culturologia: a cultura da interatividade; a cultura da interassistencialidade.
Pesquisologia. À luz da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética
5 categorias de minitares naturais:
1. Minitares a posteriori: o informe espontâneo de hoje tornado crucial amanhã.
2. Minitares insciente: o relato descompromissado contendo dado essencial ao ouvinte.
3. Minitares intencional: a abordagem interconsciencial objetivando a reeducação.
4. Minitares profissional: o esclarecimento formal de profissionais qualificados.
5. Minitares solicitada: o pedido de auxílio ao interlocutor conhecido ou desconhecido.
Tipologia. Em concordância com a Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 tipos de estruturas capazes de embasar a minitares:
01. Advertência: a repreensão; a medida preventiva; a Profilaxiologia.
02. Comunicação: a notícia; o fato; a Parafatologia.
03. Confirmação: a corroboração; a validação; a Cosmoeticologia.
04. Definição: a descrição; a delimitação; a Definologia.
05. Especificação: a instrução; o parecer; a Paradireitologia.
06. Localização: a direção; o endereço; a Parageopoliticologia.
07. Nomenclatura: a denominação; a designação; a Orismologia.
08. Norma: as leis locais; as regras grupais; a Direitologia.
09. Orientação: o conselho; o ensinamento; a Didactologia.
10. Procedimento: o como, o onde e o quando fazer algo; a Holomaturologia.
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Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
30 ações específicas de minitares:
01. Autopensenização. O ato de pensenizar para acontecer o melhor para todos.
02. Avaria. O ato de avisar, no trânsito, ao motorista do veículo próximo sobre possível
problema ainda despercebido, porta malfechada ou acidente ocorrido mais adiante.
03. Bibliografia. A informação fornecida sobre a referência bibliográfica importante
desconhecida ao aluno realizando pesquisa sobre determinado tema.
04. Bula. A bula bem escrita e elucidativa quanto às informações do medicamento.
05. Cadarço. O ato de alertar ao pedestre sobre o cadarço desamarrado do sapato ou
tênis.
06. Catalepsia. O ato de esclarecer o fato de a catalepsia projetiva não ser doença nem
iminência da dessoma.
07. Convivialidade. O esclarecimento oferecido ao colega de trabalho recém-chegado
sobre os procedimentos básicos da instituição e as informações mais relevantes para o bom convívio e desempenhos futuros.
08. Correção. A correção ortográfica e conteudística do texto alheio.
09. Desapego. A cessão temporária da caneta ao desconhecido necessitando fazer anotações importantes ou assinar determinado documento.
10. Diagnóstico. O diagnóstico do médico competente corrigindo o erro de diagnóstico
feito anteriormente pelo colega de profissão.
11. Didática. O esclarecimento proporcionado ao colega de curso sobre o conteúdo da
informação veiculada pelo professor e não assimilada na ocasião.
12. Emprego. A informação passada ao colega desempregado sobre oportunidade de
emprego.
13. Forasteiro. A informação providencial prestada ao transeunte ou turista desendereçado sobre como chegar a determinado local da cidade.
14. Honestidade. A devolução do troco a maior pago por engano pelo caixa do estabelecimento comercial.
15. Leitura. A orientação prestada ao cliente, pelo farmacêutico ou o funcionário da
drogaria, sobre o uso correto da receita prescrita pelo médico.
16. Lista. A disponibilização afixada em local público ou pela Internet da lista de dicas
úteis e providenciais.
17. Livro. A orelha explicitativa e realista do conteúdo do livro.
18. Motivação. O elogio sincero ao trabalho realizado pelo colega em fase de baixa autestima.
19. Paternidade. O savoir-faire do pai repassado ao filho.
20. Placa. A placa pública ou de trânsito esclarecedora, colocada em local visível.
21. Precaução. O ato de alertar ao motorista sobre o pneu baixo, a lâmpada queimada
ou o farol deixado aceso no estacionamento.
22. Prevenção. O ato de retirar o caco de vidro ou a casca de banana da calçada, depositando-os em locais apropriados, evitando acidentes.
23. Profissional. A dica técnica do profissional para o estagiário.
24. Resenha. A resenha técnica do livro.
25. Solução. A solução inovadora sugerida pelo expert.
26. Telefonema. O telefonema lembrando a data e hora do compromisso de alguém.
27. Telemarketing. O ato de fazer o telemarketing para o curso de Conscienciologia.
28. Tradução. O ato da tradução simultânea.
29. Trânsito. A ajuda à pessoa deficiente física para atravessar a avenida com trânsito
intenso.
30. Zíper. O ato de advertir ao amigo sobre o zíper aberto da calça.
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Alívios. Na vida moderna violenta da Socin ainda patológica, é sempre oportuno expor
4 fatos similares, esclarecedores e aliviadores, específicos, aqui listados como exemplos, na ordem alfabética:
1. Balão: o estouro do balão de plástico da criança não é disparo de arma de fogo.
2. Bombinha: o estouro da bombinha dos fogos juninos não é disparo de arma de fogo.
3. Motocicleta: o estouro do escapamento da motocicleta não é disparo de arma de
fogo.
4. Pneu: o estouro do pneu do carro não é disparo de arma de fogo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a minitares, 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. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Megatarefa final: Megagesconologia; Homeostático.
10. Megatares: Autopriorologia; Homeostático.
11. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
14. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

O ACÚMULO DOS ATOS INTERASSISTENCIAIS, PROVIDENCIAIS, DE MINITARES OU DE PEQUENAS TAREFAS
DE ESCLARECIMENTO, COM O PASSAR DO TEMPO, PODE ALCANÇAR ELEVADA EXPRESSÃO AUTOCOSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os efeitos sadios das minitares?
Quais categorias de minitares você tem praticado?
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MINITERTÚLIA CONSCIENCIOLÓGICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A minitertúlia conscienciológica é o evento interassistencial realizado no
período de 26 de maio de 2012 a 07 de junho de 2015, diariamente, com duração de 1 hora e 50
minutos, no Tertuliarium do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) localizado
na Cognópolis Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, mediante a reunião de pesquisadores, aos moldes de
Curso de Longo Curso, para debater presencialmente temáticas avançadas, com ênfase na Parapercepciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição mini vem do idioma Latim, mininus,
“muito pequeno; o menor de todos; ínfimo; mínimo”. O termo tertúlia deriva do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de gente para discutir ou conversar”. Surgiu, no idioma Espanhol, em
1630. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII. O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Tertúlia conscienciológica matinal. 2. Curso de Longo Curso matutino.
Neologia. As 3 expressões compostas minitertúlia conscienciológica, minitertúlia conscienciológica básica e minitertúlia conscienciológica avançada são neologismos técnicos da
Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Tertúlia conscienciológica vespertina. 2. Debate sobre verbete-aula. 3. Curso de Longo Curso vespertino.
Estrangeirismologia: o upgrade sináptico; a open mind; o neomodus operandi da evolução consciencial; o Tertuliarium transformado em Verponarium; o Paratertuliarium; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomaturologia Verponológica.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Saber escutar: megaprendizado. Minitertúlia: mitridatização evolutiva. Minitertúlia: extrapolacionismo
grupal. Viver é autoconscientizar-se.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Debates: Os debates no Tertuliarium permitem as pesquisas transversais evolutivas dos lateropensenes”.
2. “Minitertúlia: A minitertúlia diária é desencadeada pela megafraternidade”.
3. “Tertuliarium: O Tertuliarium Conscienciológico, além de constituir cenáculo de
debates cosmoéticos, é tribunal da justiça do Paradireito, tribunal do trabalho evolutivo e tribunal
de recursos cognitivos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do Curso Intermissivo (CI); o holopensene grupal
da Conscienciologia; o holopensene da inteligência evolutiva (IE); o holopensene da interassistência multidimensional; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade; os ortopensenes, a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene autoconscienciométrico e autoconsciencioterápico instalado na minitertúlia conscienciológica; a manutenção do holopensene da evolução cons-
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ciencial; a captação do holopensene das comunexes evoluídas por meio da parapresença de evoluciólogos e Serenões no ambiente extrafísico do Tertuliarium.
Fatologia: a minitertúlia conscienciológica; a argumentação cosmoética; o autovalor pela cognição; o aprofundamento teático conscienciológico; a diversidade de fontes cognitivas disponibilizadas nas minitertúlias; a rotina útil; a tares cirúrgica; a verdade relativa de ponta prioritária; a ampliação dos dicionários cerebrais; as equipins coadjutoras do debate; a assiduidade da
equipe de monitores e questionadores; a colaboração dos “minitertulianos de carteirinha” debatedores sempre presentes e semperaprendentes; as visitas dos intermissivistas de várias localidades
a fim de participar presencialmente das minitertúlias; a opção de não gravar as minitertúlias objetivando resguardar a confidencialidade dos debatedores; os glimpses de lucidez a partir da exposição de determinada verpon; a expansão consciencial mentalsomática; a interassistência multidimensional diuturna; a versatilidade das abordagens temáticas variando ao infinito; a oportunidade
ímpar em debater assuntos inéditos na dimensão intrafísica; o esclarecimento feito aos tertulianos
sobre aspectos de retrovidas motivando a autopesquisa e a recin de traços multisseculares; o reencontro com determinados colegas intermissivistas desencadeando gatilhos retrocognitivos; a discussão sobre assuntos de cunho pessoal dos debatedores levando à reflexão e possíveis recins;
a inspiração para a escrita de artigos, pensatas, verbetes e livros; a reflexão profunda sobre algumas temáticas levando a conscin vulgar a se tornar conscin plural, interassistencial; a confluência
de interesses nas perguntas das conscins para esclarecer as dúvidas das consciexes presentes;
a participação da conscin tertuliária na condição de conscin fonte; o ensaio da vivência coletiva
da Pré-Intermissiologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Parambulatório;
a presença constante da Parelencologia, tanto de consciexes na condição de assistidas quanto de
amparadores extrafísicos liderando os grupos selecionados para serem encaminhados; o rapport
energético e multiexistencial entre as conscins presentes e os paratertulianos propiciando assistências e possível direcionamento ao Curso Intermissivo; os insights parapsíquicos desassediadores;
o extrapolacionismo parapsíquico dos tertulianos sensitivos, descortinando os bastidores do palco
extrafísico, através da paratelepatia e da captação multifrequencial de ideias; os parabanhos energéticos propiciando a megaeuforização coletiva; a diversidade de fenômenos extrafísicos, ao modo do irrompimento do psicossoma e ataque paraterapêutico, vivenciados e demonstrados em plena vigília física ordinária durante os debates; as retrocognições desencadeadas a partir de determinada temática; o parafato de a plateia extrafísica, não raro estar multiplicada por 10 vezes o número componente da plateia intrafísica; a emergência de atendimentos extrafísicos inerentes
à Reurbexologia; o reencontro com ex-parentes dessomados, promovendo onda de alívio e euforin nas conscins saudosas; a presença constante de determinadas equipexes através do link de convivência do passado com tertulianos; os aportes parapsíquicos e energéticos recebidos pelos tertulianos; a parapercepção de consciexes presentes no Tertuliarium acompanhando o dia a dia das
conscins na condição de observadores e aprendizes; o pleito das consciexes para ressomar próximo à Cognópolis com foco na proéxis; a influência das consciexes amparadoras sobre os temas
questionados; a visita das equipexes do Paradireito com paravisual de jurisconsultos; a presença
de grupos de ex-intelectuais da Ciência Convencional se renovando através do Curso Intermissivo; a assiduidade de grupos de evoluciólogos e Serenões patrocinando a tares extrafísica aos tertulianos, neointermissivistas e a possíveis candidatos aos Cursos Intermissivos; o aporte extrafísico dos amparadores contribuindo para os cursos de campo da Cognópolis; a presença de grupos
de consciexes vinculados à Consciex Livre (CL) Incógnito; as ofiexes; o extrapolacionismo quanto à parapercepção das energias megafraternas e aglutinadoras deixadas pelas consciexes evoluídas presentes; a Zefirologia revivificada em plena vida humana.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo minitertúlia matutina–tertúlia vespertina; o sinergismo
automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo convivencial entre conscins
e consciexes, promovendo reencontros multisseculares no Tertuliarium.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o princípio da
perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da paraeducação continuada; o princípio interassistencial “quem aprende deve ensinar”.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) na vivência matutina
e diária com os colegas evolutivos, impulsionando a criação do código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da Pensenologia; a teoria da Refutaciologia; a teoria da aquisição
de neoideias; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica tertuliária; a técnica do soco na cara e fratura exposta empregada
fraternalmente na Impactoterapia; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da autoconfrontação
cosmoética; a técnica do debate evolutivo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica do acoplamento áurico; as técnicas da Autoconscienciometria; as técnicas da Consciencioterapia; a técnica de se criar jargões e bordões esclarecedores; a técnica da banana technique; a técnica de perguntar “e a vovozinha?”; a técnica de sugerir a leitura do memorando
escrito objetivando o compléxis no período da Pré-Intermissiologia.
Voluntariologia: o voluntariado da monitoria da minitertúlia; o voluntariado tarístico
e multidimensional no Tertuliarium; a dedicação diuturna do paravoluntariado das consciexes
amparadoras no universo da Reurbexologia; o voluntariado autabnegado e exemplarista do epicentro da minitertúlia, presente 7 dias por semana.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso
Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pareducação; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos
Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito das recins cirúrgicas a partir da abordagem de determinado tema
e do campo bionergético otimizado pelas consciexes evoluídas; o efeito da observação da recin
do colega evolutivo motivar as autorrrecins necessárias; o efeito halo da comunicação tertuliaria; os efeitos cosmovisiológicos do aproveitamento das parafontes cognitivas.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas e superavançadas adquiridas em minitertúlias ultrapassando as sinapses advindas do Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo investigativo perguntas-respostas; o ciclo debate-réplica-tréplica;
o ciclo da rotina útil acordar–levantar–ir à minitertúlia–registrar–discutir–esclarecer; o ciclo
perguntar-anotar-refletir-reciclar.
Enumerologia: a inspiração fenomenológica; a inspiração tenepessológica; a inspiração paradireitológica; a inspiração conscienciocêntrica; a inspiração recicladora; a inspiração retrocognitiva; a inspiração mentalsomática.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio comunicador-ouvinte;
o binômio professor-aluno; o binômio imanência-transcendência; o binômio sensação-percepção; o binômio didática-paradidática; o binômio minitertulianos-paraterlulianos; o binômio pararrealidade-parapercuciência.
Interaciologia: a interação equipin-equipex; a interação público intrafísico–público extrafísico; a interação homeostática informação-aprendizagem-evolução; a interação bastidor extrafísico–palco intrafísico.

15272

Enciclopédia da Conscienciologia

Crescendologia: o crescendo aporte cognitivo–aporte intelectivo–expansão mentalsomática.
Trinomiologia: o trinômio evolução pessoal–evolução alheia–evolução coletiva; o trinômio conhecer-entrosar-conviver; o trinômio autorganização-firmeza-disciplina; o trinômio
emissão-recepção-feedback; o trinômio aquisição intrafísica–aquisição extrafísica–aquisição seriexológica.
Polinomiologia: o polinômio descrenciológico questionar-criticar-refutar-debater-investigar.
Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer.
Paradoxologia: o paradoxo de as festas comemorativas extrafísicas ocorrerem em pleno horário matutino, durante as minitertúlias; o paradoxo de determinado tema ser impactante
e preocupante para as conscins e motivo de comemoração extrafísica de amparadores; o paradoxo de o Tertuliarium ser laboratório experimental intrafísico de consciex intermissivista.
Politicologia: a democracia; a evoluciocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a argumentocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço omnidimensional impulsionando a evolução consciencial; as leis da maxiproexis; o corpus legis da Paradireitologia.
Filiologia: a neofilia; a reurbexofilia; a paracogniciofilia; a pesquisofilia; a evoluciofilia;
a tertuliofilia; a argumentofilia; a amparofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a proexofilia;
a parapercepciofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a fobia à autexposição; a criticofobia.
Holotecologia: a tertulioteca; conscienciometroteca; a comunicoteca; a assistencioteca;
a desafioteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a ressomatoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Tertuliologia; a Intermissiologia; a Comunicologia; a Cosmovisiologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia; a Debatologia; a Refutaciologia; a Paradireitologia; a Erudiciologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as testemunhas extrafísicas; a conscin-cobaia cognopolita; a equipex da Parapreceptoria; a equipex da especialidade Consciencioterapia; a equipex da Parapercepciologia, especialistas em tenepes e ofiex; a equipex da Monja; a equipex do Transmentor; a equipex do Serenus, especializada no desenvolvimento da intelectualidade; a equipex do Tuaregue;
a equipex do Espartano; a equipex ligada às comunexes Pombal e a extinta Pandeiro; a equipex
da comunex Interludium; a equipex da comunex Concha Acústica; a equipex da comunex Superfraternidade.
Masculinologia: o minitertuliano; o pesquisador; o debatedor; o questionador; o heterocrítico; o autocrítico; o assistente; o assistido; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o duplista; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; 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 pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o homem de ação; o amparador Xamã; o amparador
Enumerador.
Femininologia: a minitertuliana; a pesquisadora; a debatedora; a questionadora; a heterocrítica; a autocrítica; a assistente; a assistida; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-
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tra; a duplista; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; 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 pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a mulher de ação; a amparadora Veronesa; a amparadora Rose Garden.
Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens perquisitor;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minitertúlia conscienciológica básica = o debate com foco no esclarecimento sobre questões intrafísicas, ao discutir a política do país; minitertúlia conscienciológica
avançada = o debate objetivando a evolução consciencial através das neoverpons inerentes ao paradigma consciencial, ao discutir o Estado Mundial.
Culturologia: a cultura da priorização de viver na Cognópolis; a Multiculturologia da
Intermissiologia; a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da
Interassistenciologia; a cultura da Pesquisologia; a cultura da Debatologia; a cultura da Parapedagogiologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autorganizaciologia, eis 6 condutas inerentes à ordem
funcional da minitertúlia conscienciológica:
1. Gongo. O soar do gongo pontualmente às 9h demarcando o início do debate.
2. Pensatas. A leitura das 6 pensatas conscienciológicas propiciando a reflexão grupal
sobre as neoverpons.
3. Questões. As respostas às 5 perguntas da equipe de questionadores e o debate relativo
aos temas questionados.
4. Comerciais. A divulgação de eventos conscienciológicos ou avisos sobre assuntos da
Cognópolis.
5. Debate. A discussão aberta para o público presente sobre as mais variadas temáticas.
6. Encerramento. O encerramento às 10h50 sempre com mensagem bem-humorada ou
o jargão: bon appetit.
Neoverpons. No universo da Transverponologia, eis, em ordem alfabética, 23 assuntos
inovadores e transformadores, debatidos e expandidos no útero mentalsomático da minitertúlia
conscienciológica:
01. Africanologia. A possível ressoma grupal dos conscienciólogos na África.
02. Amizades proexológicas. O top ten, ou o rol das pessoas contribuidoras para a consecução da proéxis.
03. Autabsolutismologia. A determinação máxima em prol da autevolução.
04. Autotransafetividade. A megaverpon propondo a vivência da condição extrafísica
em plena vida humana.
05. Cirurgia de destino. O evento crítico individual na vida da consciência, promovendo recin cirúrgica pró-evolução.
06. Comunex evoluída. O ambiente extrafísico dos evoluciólogos e Serenões.
07. Corredor de lucidez. A hiperacuidade parapsíquica constatada através da conexão
das sincronidades.
08. Desperticidade em 3 anos. A verpon atualizada, derrogando as duas décadas de tenepes.
09. Grafoectoplasmia. A força da mensagem extrafísica escrita na parede ou superfície
lisa através da ectoplasmia.
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10. Interfusão consciencial. O extrapolacionismo da conscin, portadora de 4 veículos
de manifestação, recebendo inspirações e informações de Consciex Livre.
11. Neoinstituições conscienciocêntricas. A inspiração serenológica propondo a criação de novas ICs.
12. Liderança interassistencial. O vislumbre de possível trabalho com resgates extrafísicos e a volta à penates na próxima intermissão.
13. Ofiex de consciex. A possibilidade da consciex assistir ao grupo de maneira atacadista ao criar minicomunex personalíssima.
14. Paraidentidade extra de consciex. Os amparadores permitindo a publicação de vidas e intermissões pretéritas.
15. Paraidentidade extra de conscin. A colheita dos frutos de vida humana positiva
denominando nova identidade intermissiva.
16. Pensatas conscienciológicas. A antecipação conteudística da obra Léxico de Ortopensatas, escrita com vistas ao autorrevezamento do autor, epicentro da minitertúlia conscienciológica.
17. Pré-Intermissiologia. O vestibular da liderança interassistencial, preparador da
conscin para os resgates extrafísicos em futura intermissão.
18. Quadro sinóptico serenológico. A conquista dos próximos passos evolutivos, em
séculos ou milênios.
19. Resgate extrafísico. O resgate de consciex com paravisual de criança, mantida em
cativeiro e sem ressomar há 1.200 anos.
20. Retrovida crítica. A influência de determinada vida pretérita na atual vida dos intermissivistas.
21. Retrovida de amparadores. A exposição de retrovidas de amparadores e Serenões.
22. Seriexologia. O esclarecimento sobre possíveis personalidades consecutivas dos debatedores.
23. Trirrecepciologia. A complexidade das dimensões extrafísicas demonstradas de maneira parapedagógica pelos amparadores.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a minitertúlia conscienciológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
02. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
04. Consciex pesquisadora: Intermissiologia; Homeostático.
05. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
07. Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Migração intratertuliária: Tertuliologia; Neutro.
09. Multidimensiologia: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Omnidesafio das tertúlias conscienciológicas: Refutaciologia; Homeostático.
11. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
12. Paraperceptibilidade da consciex: Parapercepciologia; Neutro.
13. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
14. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
15. Tertuliofilia: Tertuliologia; Neutro.
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NO UNIVERSO DO DEBATE DA MINITERTÚLIA CONSCIENCIOLÓGICA, AS VERDADES RELATIVAS DE PONTA SÃO
VARIÁVEIS AUTEVOLUTIVAS CONSTANTES NO MICROUNIVERSO CONSCIENCIAL DO INTERMISSIVISTA LÚCIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, teve o aporte mentalsomático na condição de
participante dos debates da minitertúlia conscienciológica? Conseguiu se expor com exemplarismo cosmoético ou ficou na condição de voyeur?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 540, 712
a 714, 1.422 e 1.423.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 470 a 473, 1.092, 1.093 e 1.624.

M. G. R.
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MINUTO
(CRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O minuto é a unidade de medida de tempo composta por 60 segundos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra minuto vem do idioma Latim, minutus, “diminuído; enfraquecido;
pequeno”, e por extensão, “unidade de tempo ou de medida”, e esta do verbo minuere, “fazer em
pedaços; esmigalhar; despedaçar; definhar; decrescer; reduzir; diminuir”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Período de 60 segundos. 2. Sessenta avos da hora. 3. Intervalo de
tempo. 4. Referência cronológica. 5. Átimo; instante; momento.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo minuto: diminuta; diminuto; minuta; minutado; minutador; minutadora; minutagem; minutante; minutar;
minuteira; minuteiro; minuteria; minutismo; minutíssimo; minutu.
Neologia. As 4 expressões compostas minuto devaneante, minuto atento, minuto paraperceptivo e minuto parapercuciente são neologismos técnicos da Cronologia.
Antonimologia: 1. Segundo. 2. Hora. 3. Unidade de medida de distância. 4. Imensurabilidade temporal. 5. Atemporalidade.
Estrangeirismologia: o no time to lose evolutivo; o full time interassistencial no lifetime
tarístico; a timeline minuto a minuto; o timing dos acontecimentos; o fast forward e o slow motion
na dinâmica evolutiva.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cronêmica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Cinco minutos importam. Valorizemos cada minuto.
Proverbiologia. Eis 1 provérbio relativo ao tema, de origem inglesa, surgido no Século
XIV e de autor desconhecido: – O tempo e a maré não esperam por ninguém.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da cronologia pessoal; os cronopensenes; a cronopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a linearidade autopensênica;
a geração ininterrupta de pensenes a cada minuto.
Fatologia: o minuto; o cronômetro; o metrônomo; o relógio; o timer; o relógio biológico; o relógio de ponto; a administração do tempo pessoal; a agenda; a notícia em tempo real; a supercomunicação bem utilizada; o cronograma; o Curso Balanço Existencial (APEX), funcionando
como reperspectivador e reeducador na administração e valorização dos minutos da proéxis pessoal; a visão e planejamento de curto, médio e longo prazos; o amadurecimento consciencial
minuto a minuto; os minutos revigorantes da técnica da sesta; a cobaiagem no aprendizado das
melhores práticas de aproveitamento do tempo de vida a partir dos estudos de outras vidas (Heterobiografologia); a autoconsciencialidade quanto ao próprio tempo; o respeito ao tempo alheio;
a abordagem correta no minuto exato; a pontualidade; os prós e contras do aproveitamento dos
minutos nas mudanças dos fusos horários durante viagens de longa distância; o pragmatismo;
a produmetria; a cápsula do tempo; o ínterim; o entrementes; o meio-tempo; o contratempo;
o passatempo; o anacronismo; a procrastinação sendo esnobação do tempo de vida e da proéxis;
a macrologia; o uso produtivo dos minutos na conquista do compléxis, da moréxis e da maximoréxis.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as sincronicidades; a Paracronologia; o fato de a experiência de
quase morte (EQM), com duração de poucos minutos, ser potencial elemento desencadeador de
profundas recéxis na conscin; a semiconsciexialidade sendo condição de aproveitamento de cada
minuto intra e extrafísico simultaneamente, com atenção e atuação divididas, mas objetivo íntegro
(Megafocologia) o tempo todo; o minuto de atuação multidimensional do Serenão mais valioso se
comparado às horas do pré-serenão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo minuto biológico–minuto cronológico; o sinergismo invéxis–tempo de vida intrafísica.
Principiologia: o princípio da vivência ininterrupta da autopensenização linear.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) relacionado à Cronologia e aos valores evolutivos; o código de prioridades pessoais (CPP) nos limites cronêmicos da proéxis.
Tecnologia: a técnica dos 20 EVs diários com duração mínima de 1 minuto cada; a técnica de tolerância de 15 minutos de espera máxima; a doação de 50 minutos diários na técnica da
tarefa energética pessoal (tenepes); os 180 minutos de autocontrole psicomotor na técnica da
imobilidade física vígil (IFV); a técnica da rotina útil no aproveitamento máximo de cada minuto
das 24 horas do dia; a vivência intensa dos 525.600 minutos da técnica de mais 1 ano de vida.
A projeção consciente como técnica de aproveitamento lúcido dos minutos no período de repouso
somático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; os acoplamentos, com duração de
2 minutos cada, no laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o labcon da vida diária.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos do tempo na História Humana; os efeitos positivos do aproveitamento dos minutos na autoproéxis; os efeitos positivos da instantaneidade consciencial nas ações
evolutivas.
Neossinapsologia: os desperdícios das oportunidades de adquirir neossinapses a cada
minuto perdido; as oportunidades de se adquirir neossinapses a cada minuto advindo.
Ciclologia: o ciclo vital humano; o ciclo circadiano ou ciclo manhã-tarde-noite-madrugada; o ciclo do tempo indicado nos ponteiros do relógio.
Binomiologia: o binômio minuto vivencial–oportunidade assistencial; o binômio produtividade-assistencialidade; o binômio minuto-prioridade; o binômio linearidade autopensênica–
–objetividade; o binômio regressivo atraso-melin; o binômio criatividade-organização no emprego dos minutos; o binômio minuto decisivo–ação evolutiva.
Interaciologia: a interação espaço (Proxêmica)-tempo (Cronêmica); a interação Tecnologia–invenções práticas–minutos; a interação tempo-organização-assistência-resultados.
Crescendologia: o crescendo evolutivo do valor dado pela conscin a cada minuto de
existência intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio aqui-agora-já.
Polinomiologia: o polinômio minuto-hora-período-turno-dia.
Antagonismologia: o antagonismo atraso / avanço; o antagonismo minuto passado
/ minuto futuro; o antagonismo minuto retrocognitivo / minuto precognitivo; o antagonismo
tempo real / tempo sentido; o antagonismo minuto lamentado / minuto planejado.
Paradoxologia: o paradoxo de todo minuto ter 60 segundos, entretanto não existir 1 minuto igual a outro.
Politicologia: a democracia pura; a autocracia; a cronocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a cosmocracia.
Legislogia: as leis da Biologia; as leis da Física; as leis da Matemática.
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Filiologia: a cronofilia; a evoluciofilia; a biofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a experimentofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a cronofobia; a decidofobia; a biofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; a perda de tempo e energia da síndrome de Amiel.
Maniologia: a mania de chegar atrasado aos compromissos.
Mitologia: o mito da viagem no tempo passado; o mito juvenil de ter todo o tempo do
mundo; a distorção perceptiva no mito de o tempo passar depressa; o mito do “minutinho”.
Holotecologia: a cronoteca; a prioroteca; a evolucioteca; a coerencioteca; a invexoteca;
a lucidoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a passadoteca; a historioteca.
Interdisciplinologia: a Cronologia; a Cronobiologia; a Priorologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Retrospectivologia; a Prospectivologia; a Paraprospectivologia; a Autorretrocogniciologia; a Evoluciologia; a Cronoevoluciologia; a Semiconsciexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a conscin atrasada; a conscin
procrastinadora; a conscin paciente; a conscin autolúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cronometrista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o verbetólogo; o verbetógrafo;
o homem pontual; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a cronometrista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga; a verbetógrafa; a mulher pontual; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
autorganisatus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens disperditius; o Homo sapiens displicens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minuto devaneante = o minuto ou momento de predomínio da condição
de aparvalhamento bovino da conscin; minuto atento = o minuto ou momento no qual predomina
a atenção básica em fatos intrafísicos presenciados pela conscin; minuto paraperceptivo = o minuto ou momento de percepção da iscagem lúcida pela conscin interassistencial; minuto parapercuciente = o minuto ou momento da captação consciente de verdade relativa de ponta (verpon) reveladora, originária da Central Extrafísica da Verdade (CEV) pela conscin.
Culturologia: a cultura do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a cultura capitalista estadunidense do “time is money”; o idiotismo cultural tipicamente brasileiro de deixar
tudo para o último minuto.
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Relevância. De acordo com a Fatologia, pode-se constatar a relevância evolutiva do minuto em determinados contextos e / ou contingenciamentos existenciais, iguais, por exemplo, aos
3 fatos listados na ordem alfabética:
1. Haiti. A pior tragédia natural ocorrida na História do Haiti, resultando na dessoma de
milhares de pessoas, foi o terremoto de 12 de janeiro de 2010, com duração de 1 minuto.
2. Órbita. O fato dos ônibus espaciais desenvolvidos pela NASA (National Aeronautics
and Space Administration), nos EUA, levarem 2 minutos e 30 segundos para entrarem na órbita
da Terra após a decolagem (Ano-base: 2011).
3. Sinapses. A capacidade do cérebro humano adulto produzir, em média, 1.010 sinapses por segundo, ou, 60.600 impulsos elétricos por minuto.
Invenções. De acordo com os critérios da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 11
exemplos de invenções otimizadoras da utilização dos minutos no cotidiano humano:
01. Automóvel.
02. Avião.
03. Caixa eletrônico.
04. Controle remoto.
05. Forno de microondas.
06. Laptop (Informática).
07. Luminária com sensor de presença.
08. Máquina de lavar louças.
09. Máquina de lavar roupas.
10. Relógio de parede ou mesa.
11. Telefone.
Tabelologia. Pelos critérios da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 10 trafares prejudiciais à conscin, quanto ao aproveitamento dos minutos na autoproéxis, em contraste
com 4 exemplos de trafais, auxiliadores na remissão das respectivas patologias, dispostos em enumeração horizontal:
Tabela – Trafares / Trafais
Nos

Trafares

Trafais

01.

Ansiedade

Acalmia; quietude; ponderação; pacificação

02.

Apatia

Interesse; ânimo; vitalidade; vivacidade

03.

Desleixo

Capricho; esmero; zelo; asseio

04.

Desorganização

Ordenação; critério; gerência; método

05.

Dispersão

Atenção; objetivo; foco; acabativa

06.

Indecisão

Definição; autoconfiança; coragem; resolução

07.

Perfeccionismo

Realismo; conteudismo; prioridade; pragmatismo

08.

Preguiça

Empenho; vontade; vigor; diligência

09.

Procrastinação

Disciplina; timing; responsabilidade; instantaneidade

10.

Prolixidade

Objetividade; concisão; síntese; respeito
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o minuto, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
05. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
06. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
07. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
08. Instantaneidade consciencial: Instantaneologia; Homeostático.
09. Minicontratempo: Parapatologia; Nosográfico.
10. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Procedimento composto: Procedimentologia; Neutro.
12. Progressão permanente: Autevoluciologia; Neutro.
13. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Semiconsciexialidade: Semiconsciexologia; Homeostático.
15. Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.

A INTERAÇÃO EVOLUTIVA MINUTO-COERÊNCIA-PROÉXIS,
ADMINISTRADA DE MANEIRA AUTOLÚCIDA, POTENCIALIZA AS MANIFESTAÇÕES DAS CONSCINS, NOTADAMENTE
AS RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO INTRA E EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui planejamento definido para os minutos
seguintes à leitura desse verbete? Julga, com todo o realismo, aproveitar cada minuto da atual
existência da melhor forma possível?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 3 seções; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; página 249.

J. P.
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MIOPIA DIMENSIONAL
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A miopia dimensional é a dificuldade ou deficiência de a conscin, homem
ou mulher, iniciante no parapsiquismo, perceber, enxergar, ouvir, sentir e vivenciar lucidamente
as sutis manifestações da realidade multidimensional, bloqueada pelos próprios medos e estímulos intrafísicos patrocinados pela Socin Patológica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo míope procede do idioma Francês, myopie, de myope, “míope”,
deriva do idioma Latim Tardio, myops, “que tem vista curta; que pisca os olhos”, e este do idioma
Grego myops, “que pisca os olhos para ver melhor”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo
dimensão provém do idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Imperspicácia dimensional. 2. Inépcia dimensional. 3. Miopia parapsíquica. 4. Insensibilidade parapsíquica. 5. Embotamento das parapercepções; ofuscamento parapsíquico. 6. Limitação paraperceptiva. 7. Atrofia frontochacral.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 51 cognatos derivados do vocábulo dimensão:
admensionalidade; antimonodimensionalismo; antimultidimensionalidade; autointerdimensionalidade; automonodimensionalidade; automultidimensionalidade; bidimensional; dimensionada; dimensionado; dimensionador; dimensionadora; dimensional; dimensionalidade; dimensionável; dimensionar; dimensível; dimensório; interdimensão; interdimensional; interdimensionalidade; monodimensão; monodimensional; monodimensionalidade; monodimensionalismo;
multidimensão; multidimensional; multidimensionalidade; multidimensionalismo; neodimensão;
omnidimensional; pluridimensional; pluridimensionalidade; polidimensional; quadridimensional; quadridimensionalidade; redimensionada; redimensionado; redimensionamento; redimensionar; superdimensionação; superdimensionada; superdimensionado; superdimensionamento;
superdimensionante; superdimensionar; superdimensionável; tetradimensional; transdimensional; tridimensional; tridimensionalidade; unidimensional.
Neologia. As 3 expressões compostas miopia dimensional, miopia dimensional inconsciente e miopia dimensional consciente são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Sensibilidade parapsíquica. 2. Hipermetropia parapsíquica. 3. Clarividência. 4. Hipertrofia frontochacral. 5. Desenvolvimento das parapercepções. 6. Vivência
multidimensional.
Estrangeirismologia: o upgrade parapsíquico; o Acoplamentarium; os déjà-vus; o encarceramento na matrix intrafísica; os blind men; a falta de foresight parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade parapsíquica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Multidimensionalidade é enxergar-se. Parapsiquismo: paraolhos abertos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os parapensenes; a parapensenidade; os biopensenes; a biopensenidade; os infrapensenes; a infrapensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; o exercício da autopensenização multidimensional no ambiente intrafísico.
Fatologia: a miopia dimensional; a fixação na percepção intrafísica; a prevalência dos
5 sentidos somáticos básicos; a castração evolutiva; a vida humana vulgar; a alienação; a postergação da vivência multidimensional; o materialismo; o reducionismo da consciência eletronótica;
a despriorização da assistencialidade; a falta de autoconhecimento; a pusilanimidade; a aprioris-
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mose antievolutiva, a neofobia; a refratariedade quanto aos neopensenes; o espetáculo visual intrafísico proporcionado pela Socin Contemporânea; a estagnação evolutiva.
Parafatologia: o encapsulamento energético inibindo a comunicação multidimensional;
a falta do estado vibracional (EV) profilático; a insensibilidade parapsíquica; os bloqueios chacrais; a parapsicose pós-dessomática; a indefensabilidade energética; a ausência de sinalética
energética e parapsíquica pessoal; o ato de desprezar a primeira impressão parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo priorização parapsíquica–parapercepção; o sinergismo
medo de enxergar a realidade–repressão do parapsiquismo.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio do parapsiquismo transtemporal; os princípios parapsíquicos de
recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o princípio do universo
multidimensional; o princípio da descrença (PD); o princípio das múltiplas dimensões paralelas.
Teoriologia: a teoria do EV; a teática multidimensional; a teoria da evolução consciencial; a teoria da existência humana trancada; a teoria da dissonância paracognitiva; a teoria da
holomemória pessoal; a teoria das verdades relativas de ponta da Conscienciologia Extrafísica.
Tecnologia: a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da soltura energossomática; a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; a técnica da clarividência facial;
a técnica da aeroenergia; a técnica do contorno; a técnica do ponto no plano de fundo; a técnica
da observação do energossoma de plantas; a técnica do campo interpalmar; a técnica da câmara
escura; a técnica da semiesfera; a técnica da concentração; a técnica da persistência da imagem;
a técnica da mudança de iluminação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do estado vibracional
(EV); o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da
sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: o efeito estagnador da miopia dimensional na evolução pessoal; o desconhecimento dos efeitos das próprias energias nos ambientes, pessoas e objetos; os efeitos das
emoções nos autobloqueios parapsíquicos; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV
à conscin lúcida; o efeito impeditivo do medo no desenvolvimento da clarividência; os efeitos
evolutivos, para a conscin, da autoconscientização multidimensional (AM); os efeitos positivos
da autoconfiança para a conscin lúcida quanto à própria multidimensionalidade.
Neossinapsologia: a escassez de parassinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo em direção à multidimensionalidade.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio vontade inquebrantável–percepção apurada; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio olhos-paraolhos;
o binômio percepção-parapercepção; o binômio soma-consciência.
Interaciologia: a interação multidimensional.
Crescendologia: o crescendo monovisão–cosmovisão multidimensional; o crescendo
medo-fobia.
Trinomiologia: o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções.
Antagonismologia: o antagonismo miopia dimensional / clarividência; o antagonismo
conscin casca grossa / conscin parapercipiente.
Paradoxologia: o paradoxo do medo do invisível, inaudível, imperceptível.
Politicologia: a parapsicocracia; a energocracia.
Filiologia: a intrafisicofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a espectrofobia; a nictofobia.
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito do impossível; o mito da dimensão intrafísica ser a única.
Holotecologia: a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a fenomenoteca;
a experimentoteca; a psicossomatoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autopesquisologia;
a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Detalhismologia; a Multidimensiologia; a Projeciologia;
a Autopriorologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin casca grossa; a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a isca
humana inconsciente; a conscin trancada.
Masculinologia: o insensitivo; o trancadão; o míope holossomático; o analfabeto energético; o antitenepessista; o antiparapsiquista; o esterilizador de parafenômenos; o pré-serenão
vulgar.
Femininologia: a insensitiva; a trancadona; a míope holossomática; a analfabeta energética; a antitenepessista; a antiparapsiquista; a esterilizadora de parafenômenos; a pré-serenona
vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens antiparapsychicus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens jejunator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miopia dimensional inconsciente = a condição da conscin com parapsiquismo subdesenvolvido, ignorante do universo multidimensional; miopia dimensional consciente
= a condição da conscin com parapsiquismo subdesenvolvido, teoricamente conhecedora da realidade multidimensional.
Culturologia: a cultura materiológica; a cultura inútil.
Caracterologia. Do ponto de vista da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 5 condições da conscin portadora de miopia dimensional:
1. Alienação: a conscin dispersiva, desatenta, entorpecida pelo espetáculo intrafísico
visual e tecnológico proporcionado pela Socin.
2. Autencapsulamento patológico: a conscin energeticamente trancada.
3. Egoísmo: a conscin blindada pelo egocentrismo.
4. Fobia: a conscin bloqueada pelo medo.
5. Ignorância parapsíquica: a conscin inconsciente quanto ao parapsiquismo.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, a superação da miopia dimensional e consequente desenvolvimento do parapsiquismo podem ser alcançados com a aplicação de
5 recursos ou providências, dispostos na ordem lógica:
1. EV: a aplicação da técnica do estado vibracional 20 vezes ao dia.
2. Assistencialidade: a teática da assistência no máximo da capacidade pessoal.
3. Laboratórios: os experimentos laboratoriais conduzidos cientificamente em ambientes preparados e otimizados nos campi conscienciológicos.
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4. Holopensene saturado: o consumo de livros, vídeos e filmes afins aos temas clarividência e multidimensionalidade, bem como a prática diária de exercícios voltados à otimização
das parapercepções.
5. Autoconfiança: a persistência sadia, lúcida, serena, sem autassédios, rumo ao desenvolvimento da clarividência, habilidade acessível à conscin interessada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a miopia dimensional, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
03. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
04. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
05. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
07. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
09. Multidimensiologia: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.

A MIOPIA DIMENSIONAL É CONDIÇÃO LIMITANTE DAS
PARAPERCEPÇÕES DO UNIVERSO MULTIDIMENSIONAL,
SUPERÁVEL POR MEIO DE AUTOPESQUISA E AUTENFRENTAMENTO DECIDIDO DE MEDOS E IMATURIDADES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou sobre a perda de oportunidade
interassistencial ao manter-se míope diante da realidade multidimensional? Em escala de
1 a 5, quanto tem se empenhado para superar as próprias limitações?
M. F. M.
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MIRMÍDONE
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mirmídone é o seguidor, subordinado, criado ou assistente sempre executando ordens sem questionamento, de modo automático e amaurótico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo mirmídone vem do idioma Latim, myrmidones, “povo da Tessália
(região da Antiga Grécia, cujos lendários guerreiros lutaram junto de Aquiles na Guerra de
Troia)”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Mirmidão. 2. Mirmidona. 3. Mirmidoa. 4. Subordinado inconsciente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo mirmídone:
mirmidão; mirmidoa; mirmidona.
Neologia. As duas expressões compostas mirmídone inconsciente e mirmídone autoconsciente são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Seguidor autoconsciente. 2. Assistente autolúcido. 3. Subordinado
autoconsciente.
Estrangeirismologia: o loc externo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o poder coercitivo da pressão holopensênica patológica.
Fatologia: a subjugação à hierarquia anticosmoética; a obediência acrítica às ordens
recebidas; a submissão amaurótica; o escravagismo; a adulação; a cortesania; a sujeição; o chaleirismo; a vassalagem; o palacianismo; a subserviência; o servilismo; a servidão política; a obrigatoriedade do serviço militar; a doutrinação ideológica; as lavagens subcerebrais; a desconstrução
da identidade pessoal; a banalização do erro; a rotinização impensada das tarefas; a visão maniqueísta da realidade; a dispensa dos autojulgamentos para atender às expectativas externas; a supressão da própria autoconsciencialidade; a irresponsabilidade quanto aos próprios atos; a corresponsabilidade do mirmídone na consecução dos próprios atos; a falsa extinção da autoculpa;
o carneirismo; o plebeísmo; o absolutismo; o medievalismo; a ditadura; a anulação da personalidade individual; a semipossessão interconsciencial; a justificativa espúria dos carniceiros nazistas; os bonecos de ventríloquos dos nazistas; a modéstia corruptora; a interprisão grupocármica; a perda da identidade; a recuperação da personalidade; a desobediência civil; a objeção de
consciência.
Parafatologia: o apedeutismo parapsíquico; as automimeses retrocognitivas no Terceiro
Milênio; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assedialidade interconsciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo responsabilidade cosmoética–interassistencialidade.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da autonomia consciencial.
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Codigologia: a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); a corrupção do código grupal de Cosmoética (CGC).
Tecnologia: as técnicas behavioristas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito estagnador e regressivo da sujeição a outra consciência; os efeitos
interpresidiários dos atos contra a Humanidade.
Ciclologia: o ciclo algoz-vítima.
Enumerologia: o aulicismo; o monarquismo; o feudalismo; o belicismo; o totalitarismo;
o nazismo; o fascismo.
Binomiologia: o binômio patológico mundinho-interiorose; o binômio holopensene pessoal fraco–holopensene grupal forte; o binômio autovalores frágeis–valores coletivos dominantes.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação beatice-servilismo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo amoralidade-imoralidade-moralidade.
Antagonismologia: o antagonismo arrogância / subserviência; o antagonismo resistência política / colaboração política; o antagonismo hierarquia evolutiva / hierarquia humana;
o antagonismo autoridade moral / autoridade imposta; o antagonismo livre arbítrio / determinismo.
Politicologia: a autocracia; a burocracia; a escravocracia; a asnocracia; a genuflexocracia; a idolocracia; a democracia.
Legislogia: a desconsideração pelas leis morais.
Fobiologia: a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização;
a síndrome da autovitimização.
Mitologia: o mito da possibilidade da não responsabilização quanto aos próprios atos.
Holotecologia: a convivioteca; a agrilhoteca; a aristocracioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Sociometria; a Intrafisicologia;
a Parassociologia; a Vivenciologia; a Desviologia; a Dogmatologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pessoa servil; a subespécie social; o subproduto humano; a consciência
amestrada; a autoridade anticosmoética.
Masculinologia: o mirmídone; o mirmidão; o pré-serenão vulgar; o adulador; o bajulador; o antepassado de si mesmo; o pelego; os colaboracionistas na Segunda Guerra Mundial;
o mercenário; o subalterno acrítico.
Femininologia: a mirmidona; a mirmidoa; a pré-serenona vulgar; a aduladora; a bajuladora; a antepassada de si mesma; a mercenária; a subalterna acrítica.
Hominologia: o Homo sapiens myrmidones; o Homo sapiens aulicus; o Homo sapiens
genuflexus; o Homo sapiens servilis; o Homo sapiens dominatus; o Homo sapiens acriticus;
o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens masochista.
V. Argumentologia
Exemplologia: mirmídone inconsciente = o fanático de qualquer natureza; mirmídone
autoconsciente = o executor criminoso a serviço do mastermind.
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Culturologia: a cultura da Conviviologia; a sujeição cultural degradante; a cultura da
guerra; a cultura espúria do “manda quem pode, obedece quem tem juízo”.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mirmídone, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Ajudante de algoz: Conviviologia; Nosográfico.
03. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
05. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
06. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
07. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
08. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

OS MIRMÍDONES SÃO PERSONALIDADES AINDA EXISTENTES, COMPLETAMENTE DESLOCADAS E ANACRÔNICAS, EM MÚLTIPLAS ÁREAS DE ATIVIDADES HUMANAS,
ENTRAVANDO A AUTEVOLUÇÃO E A HETEREVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém contatos sociais com algum mirmídone?
É homem ou mulher? Em qual área de manifestação intrafísica?
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MITOCLASTIA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mitoclastia é o ato da consciência lúcida destinado à destruição de mitos,
fantasias, ilusões, superstições, lendas, sacralizações, falsidades e irrealidades de todas as naturezas e origens.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra mitoclastia vem do idioma Latim, mythos, “fábula; história; relato; discurso; palavra”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição clastia provém do idioma Grego, kláó, “quebrar; romper; destroçar”.
Sinonimologia: 1. Antimitologia. 2. Antissupersticiologia. 3. Desmitologia.
Neologia. O vocábulo mitoclastia e as 3 expressões compostas mitoclastia artística, mitoclastia política e mitoclastia religiosa são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Mitologia. 2. Supersticiologia.
Estrangeirismologia: a suggestio falsi; a open mind; o know-how evolutivo; a penetralia mentis; o Cognitarium; o Retrocognitarium; o Precognitarium; o Mentalsomarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades cosmoéticas evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a cientificidade da autopensenização.
Fatologia: a mitoclastia demolidora dos idiotismos milenares; os prejuízos milenares das
mitificações; a demolição dos megamitos milenares por meio das autovivências teáticas independentes da opinião pública (Descrenciologia); o mito da verdade absoluta; o mito da mentira perfeita; o mito da evolução espontânea sem autesforço; a ilusão da mitificação da própria personalidade; os mitos como geradores de equívocos diversificados e malentendidos contínuos; o mito da
unanimidade; o mito do herói; o mito da divinização de consciências; o mito da torre de Babel; os
mitos literários; os mitos poéticos; os fanatismos; os fãs-clubes; o mito do sangue azul; o mito da
fama intrafísica; o mito da aceitação social absoluta; o mito da busca de agradar a todos; o mito de
viver sem desafetos espontâneos; o mito do “solidarizar é aplaudir sempre”; o descarte das irracionalidades; a decantação das ideias espúrias; o ato de dar a descarga nas inutilidades em geral;
a ação de deletar a ineficácia histórica; as quimeras remanescentes; as mesmices ideativas; as
ficções improdutivas; os maus hábitos; os lazeres regressivos; os resíduos simbólicos; a inconsistência dos referenciais míticos infantis e adultos; os arquétipos doentios; o fabulosismo; o fabulário ultrapassado; as fabulações infantis na idade adulta; as tolices relativas ao mito da maternidade; a ultrapassagem dos gargalos intelectivos; a eliminação dos mitos pessoais; a saída do labirinto das tolices; a incineração dos lixões dos mitos em geral; o desembaraço dos próprios passos no
universo da cognição; as desconstruções ideológicas; as reciclagens intelectivas; os cadáveres
ideológicos; as verdades relativas de ponta (verpons); a infantilidade da Hagiografia; o mito da
santidade desbancado pela Autoconscienciometrologia; o mito do sangue azul desacreditado pela
Seriexologia; o mito da consciência apolítica ou do apolitismo; o mito da geração de consciências;
o mito do dom genial recebido sem autesforço; o mito da certeza absoluta inabalável; o resíduo
mitológico; o diabo como sendo o mito dos mil nomes; o mito do vampiro; o mito do Narciso;
o Mitismo; os mitos da Antiguidade; os mitos culturais; a mitocrítica; a mitoanálise; a desmiti-
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ficação autoconsciente; o mito da vida humana única; o mito da solidão; os mitos acadêmicos;
a mitificação da vida moderna; o fato do “fez fama deita na cama”; as defesas infantis dos ídolos
e ícones; as dificuldades em bases econômico-financeiras, óbvias, de múltiplas mídias de enfrentar os mitos em geral, no regime político do capitalismo selvagem; as maxidissidências ideológicas; as inimizades gratuitas, inevitáveis, geradas pelos esclarecimentos evolutivos e cosmoéticos
das mitoclastias; a busca ideal da demolição de todos os mitos possíveis por meio da tares; a argumentação fatuística desfazendo ilusões coletivas; a incitação à reflexão crítica sobre o senso comum; o convite à criticidade cosmoética; o desvendamento gradativo das realidades cósmicas;
a queda na transmissão intergeracional de consensos acríticos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o descarte dos bagulhos energéticos; a projetabilidade lúcida desmascarando as fabulações sobre as pararrealidades.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-esclarecimento; o sinergismo antimitológico autocrítica-autocognição-autorreflexão.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença; o princípio intelectivo de “se não
presta, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Teoriologia: a teoria da dinâmica evolutiva através da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica da tarefa do esclarecimento.
Voluntariologia: o voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos
Epicons.
Efeitologia: os efeitos dos mitos no comportamento social; o efeito halo das verdades
relativas de ponta.
Neossinapsologia: as neossinapses antimitificações.
Ciclologia: o ciclo evolutivo mitificações-desmitificações.
Enumerologia: o mito da superioridade racial; o mito da guerra justa; o mito da inocência infantil; o mito da beleza física; o mito do livro sagrado; o mito da perfeição intrafísica;
o mito do consenso absoluto. A desacentuação de atmosferas míticas; a dessacralização de
dogmas consagrados; a desconstrução de pseudoverdades absolutas; a desmitificação de imaginários populares; a desestereotipação de estigmatizações sociais; a desvitalização de rituais culturais; a destronização de tradições míticas.
Interaciologia: a interação Mitologia-Mateologia; a interação mitos-falácias; a interação primitivismo-ingenuidade.
Trinomiologia: o trinômio mitos-lendas-superstições; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio simplificações-idealizações-falsificações.
Antagonismologia: o antagonismo fatos / mitos; o antagonismo mito / experiência.
Paradoxologia: o paradoxo evolutivo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão; o paradoxo kardequiano veritativo de “ser preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma só
mentira”.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial.
Filiologia: a cognofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia;
a criticofilia; a intelectofilia.
Fobiologia: a mitofobia.
Maniologia: a mitomania.
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Mitologia: a mitoclastia; o mito das virgens-mães; o mito das almas gêmeas; o mito da
santidade; o mito da sacralização; o mito da canonização; o mito do cupido ou minianjo; o mito
do canto das sereias; a insubmissão aos consensos míticos onipresentes.
Holotecologia: a criticoteca; a metodoteca; a conflitoteca; a nosoteca; a trafaroteca;
a convivioteca; a apriorismoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Mitologia; a Parapatologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as pessoas intocáveis; as personalidades incautas intoxicadas pelos
mitos de todas as naturezas; as pessoas corajosas mitoclastas sendo chamadas de anticristos.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o ph.Deus.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a ph.Diva.
Hominologia: o Homo sapiens mithoclasticus; o Homo sapiens mythologicus; o Homo
sapiens vigilans; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens cognopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mitoclastia artística = a destruição dos mitos em geral no universo da
Arte; mitoclastia política = a destruição dos mitos em geral no universo da Politicologia; mitoclastia religiosa = a destruição dos mitos milenares em geral no universo da Religião.
Culturologia: a evitação e contestação tarística dos idiotismos culturais; a refutação da
cultura de massa.
Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo na ordem alfabética, 11
confrontos entre os mitos de acordo com as linhas de cognição racional:
01. Administrativologia: mitos empresariais & mitos econômicos.
02. Antidiscernimentologia: mitos religiosos & mitos eletronóticos.
03. Civilizaciologia: mitos imemoriais & mitos contemporâneos.
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07.
08.
09.
10.
11.
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Comunicologia: mitos socioculturais & mitos universais.
Ecologia: mitos urbanos & mitos rurais.
Historiografologia: mitos primitivos & mitos totêmicos.
Imagisticologia: mitos estéticos & mitos midiáticos.
Intraconscienciologia: mitos individuais & mitos coletivos.
Mateologia: os mitos cosmogônicos & mitos escatológicos.
Mesologia: mitos antropológicos & mitos ambientais.
Psicossomatologia: mitos românticos & mitos bélicos.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mitoclastia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Almas gêmeas: Holomaturologia; Nosográfico.
03. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
05. Autoconvicção vivenciada: Autocogniciologia; Neutro.
06. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
07. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
08. Canga tribal: Parapatologia; Nosográfico.
09. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
11. Resíduo mitológico: Holomaturologia; Neutro.
12. Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.

A MITOCLASTIA DEMOLIDORA É INEVITÁVEL NA TAREFA DO ESCLARECIMENTO, NA INTERASSISTENCIALIDADE,
NA RECEXOLOGIA, NA COSMOETICOLOGIA DESTRUTIVA, NA IMPACTOTERAPIA E NA OMISSUPER TEÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encara as ações mitoclásticas evolutivas, contudo difíceis e antipáticas, no universo da interassistencialidade? Desde quando?
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MITO

DA FÓRMULA
PRONTA
(EXPERIMENTOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O mito da fórmula pronta é a representação idealizada de modelo estereotipado para solucionar problemas ou crises existenciais de modo fácil, descomplicado, sem autesforços e sem o emprego do autodiscernimento quanto à oportunidade evolutiva, procurado, buscado ou desejado pela conscin, homem ou mulher, tíbia e acomodada.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra mito procede do idioma Latim, mythos, “fábula; história”, e esta
do idioma Grego, muthos, “fábula; relato; discurso; palavra”. Apareceu no Século XIX. O termo
fórmula vem do mesmo idioma Latim, formula, “forma; figura”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo pronta deriva ainda do idioma Latim, promptus, “tirado fora; descoberto; à vista; disposto;
preparado; que está à mão; aparelhado”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Mito da fórmula imediatista. 2. Mito da receita pronta. 3. Mito do
resultado instantâneo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo fórmula:
formulação; formulada; formulado; formular; formulário; formularizar; formulável; formulista;
reformulação; reformulada; reformulado; reformular.
Neologia. As 3 expressões compostas mito da fórmula pronta, mito da fórmula pronta
simples e mito da fórmula pronta complexa são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Princípio da intransferibilidade do autesforço evolutivo. 2. Mito do
sofrimento necessário para alcance da solução. 3. Princípio evolutivo sadio.
Estrangeirismologia: a palavra cabalística abracadabra; a busca pelo glamour efêmero;
o fazer pedidos para os djinns.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao juízo crítico.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Fórmula: símbolos imaginados.
Coloquiologia: o querer tudo pronto em vez de colocar a mão na massa; o jeitinho;
o negocinho; o golpe de mestre; a vara de condão; o passe de mágica; o sonho alquímico;
o abre-te sésamo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do comodismo; os credopensenes; a credopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os inferopensenes; a inferopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os sacropensenes; a sacropensenidade; os escoliopensenes; a escoliopensenidade; os hipnopensenes; a hipnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a preguiça mental; a pretensão pelo êxito sem autempenho; a busca pela solução fácil; o jogo de azar semanal; o oratório; os santinhos inseparáveis; o trevo de 4 folhas; a bola
de cristal; a quiromancia; o horóscopo diário; o poço dos desejos; a fonte da juventude; as simpatias para encontrar o “príncipe encantado”; as tábuas da salvação; a revelação imediata; a procura
pela prova divina; as ervas para banhos; as muletas; as idolatrias; as doutrinações; os oráculos;
a dependência do passo a passo preestabelecido; os engodos religiosos; a prece ideal para cada situação; a pobreza enquanto porta de entrada para o reino dos céus; os despachos facilitadores das
interprisões grupocármicas; a supressão das ideias racionais; o modo de proceder em relação às
atitudes inúteis; a transferência da responsabilidade das próprias ações para outrem; o conceito
mercantilizado do ser feliz; a máscara social; a desatenção quanto ao prioritário; as manipulações
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conscienciais pela falta de lucidez; a procrastinação das rotinas úteis; a cristalização do saber; os
discursos instantâneos prontos para o uso imediato; o “Ctrl c – Ctrl v”; a cola; a ditadura da beleza levando mulheres a atitudes extremas; a padronização do corpo perfeito; os imperativos dos livros de autajuda; o livro do professor; o texto superficial; as resenhas; os resumos; o texto medíocre; a falácia; a preguiça linguística; o uso de expressões estereotipadas empobrecendo a escrita;
os clichês e chavões; a frustração pelo resultado não esperado; a ânsia de atingir o almejado por
todos; a irrealização geradora de melin; a motivação propícia ao aprofundamento autopesquisístico; a autexperiência priorizada; a reciclagem intraconsciencial; o autesforço necessário à mudança de patamar na Escala Evolutiva das Consciências.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassédio; as distorções paraperceptivas; os acumpliciamentos extrafísicos favorecendo os elos errôneos
do passado; os paraconluios interferentes nas ações do hoje; as influências patológicas e facilidades proporcionadas pelos guias amauróticos; a busca da hiperlucidez parapsíquica a partir das recins prioritárias; o mapeamento da sinalética energética parapsíquica; a atuação assistencial técnica dos amparadores de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo razão-intelecção; o sinergismo detalhismo dos fenômenos–aprofundamento da comunicação; o sinergismo inquietação-desorganização; o sinergismo
arroubo-acriticidade; o sinergismo amparador-amparando.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio da descrença (PD);
o princípio evolutivo da acuidade nas autopriorizações; o princípio do posicionamento pessoal
(PPP).
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a técnica dos 50 dicionários; a técnica da reciclagem existencial; a técnica
do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do registro fatuístico; a técnica da evitação
do sonambulismo existencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntariado taconístico; o voluntariado do retomador de tarefa em
Instituição Conscieciocêntrica (IC) ao compreender a inexistência de fórmulas prontas; o voluntariado tarístico oportunizando as reciclagens intra e extraconscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível dos
Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos
Conscienciômetras; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o efeito fórmula pronta nos processos sociais básicos; o efeito estagnante
da fórmula pronta na vida da conscin; o efeito dos atributos conscienciais subutilizados; o efeito
das manipulações na conscin incauta; a subserviência insana enquanto efeito patológico da pressão castradora.
Neossinapsologia: as neossinapses realistas; as neossinapses focadas no abertismo
consciencial; as neossinapses para o autenfretamento intraconsciencial; a desdramatização da
escrita através de neossinapses; a obnubilação cognitiva pela escassez de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo vicioso das liturgias canônicas; o ciclo reparatório; o ciclo ação patológica–resultado interprisional.
Enumerologia: a autocorrupção; a cristalização; a desorganização; a desconstrução; a irrealização; a procrastinação; a sacralização.
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Binomiologia: o binômio resiliência-exemplarismo; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio certeza-incerteza quanto ao tentame sobre o desejado; o binômio doença-fuga; o binômio transformação-libertação; o binômio autenfrentamento-autossuperação.
Interaciologia: a interação atitude precipitada–resultado inócuo; a interação sair do
ordinário–desarraigar atitudes estagnadoras; a interação tábula rasa–abertismo consciencial;
a interação associação de ideias–elaboração mental.
Crescendologia: o crescendo autodisciplina-detalhismo; o crescendo egocarma-grupocarma; o crescendo porão consciencial–maturidade integrada.
Trinomiologia: o trinômio lavagem cerebral–lavagem subcerebral–lavagem paracerebral; o trinômio fardo-disfarce-melin; o trinômio parapsiquismo-autoparapsiquismo-heteroparapsiquismo; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa.
Polinomiologia: o polinômio (analítico) impressão-percepção-observação-consideração
sobre os fatos e parafatos; o polinômio coleiras idolátricas–coleiras místicas–coleiras supersticiosas–coleiras sacralizadoras.
Antagonismologia: o antagonismo pensene maduro / pensene acanhado; o antagonismo
simplicidade de expressão / pobreza de expressão; o antagonismo combinação passiva / decomposição ativa; o antagonismo desejo / poder; o antagonismo gosto pelas perguntas / gosto pelas
respostas; o antagonismo adotar fórmula pronta / enfrentar possíveis soluções; o antagonismo
bradipsiquismo / taquipsiquismo.
Paradoxologia: o paradoxo de a chapa verbetográfica ser protótipo, mas exigir da
conscin estudo exaustivo para a composição da mesma.
Politicologia: a assediocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de Gerson.
Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a decidofobia; a neofobia; a reciclofobia; a raciocinofobia; a recexofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da pressa; a síndrome
da dispersão consciencial; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da despriorização existencial;
a síndrome do infantilismo; a síndrome da autovitimização; a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a sacralização de objetos na condição de mitomania.
Mitologia: o mito da fórmula pronta; o mito da mudança de patamar sem autesforço;
a eliminação do mito da inspiração sem transpiração pela conscin lúcida; o mito do dízimo;
a desconstrução dos mitos obnubiladores; os ídolos míticos atraindo multidões de adoradores.
Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a psicopatoteca; a experimentoteca; a criticoteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autenganologia; a Dogmatologia; a Imaturologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Autassediologia; a Desviologia; a Antirrecexologia;
a Apriorismologia; a Priorologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciêncula; a conscin ressomada; a conscin casca grossa; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o antepassado de si mesmo; o beato; o idólatra;
o jogador; o acomodado; o toxicômano; o sossegado; o golpista; o trapaceiro; o folgadão.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a antepassada de si mesma; a beata; a idólatra;
a jogadora; a acomodada; a toxicômana; a sossegada; a golpista; a trapaceira; a folgadona.
Hominologia: o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens
debilis; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens vulgaris.
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V. Argumentologia
Exemplologia: mito da fórmula pronta simples = a lenda mística de carregar amuletos
no pescoço para proteção das “energias negativas”; mito da fórmula pronta complexa = a lenda
interprisional de oferecer, ao modo de sacrifício, a vida de animais ou humanos em troca do perdão dos “pecados”.
Culturologia: os idiotismos culturais; a pseudocultura; a reestratificação cultural.
Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 tipos
mais encontradiços de fórmulas prontas:
1. Fórmula da eterna juventude: pílulas de antienvelhecimento.
2. Fórmula da mãe perfeita: a necessidade de padecer no paraíso.
3. Fórmula de produções acadêmicas: compra de monografias e diplomas prontos.
4. Fórmula de saúde: compostos orgânicos para tratamentos instantâneos.
5. Fórmula estética: cirurgias milagrosas.
6. Fórmula literária: conto da carochinha.
7. Fórmula mágica: pílulas para emagrecimento.
8. Fórmula secreta: motes publicitários.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mito da fórmula pronta, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
03. Anticético: Parapatologia; Nosográfico.
04. Antidiscernimento convencional: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Aterrissagem forçada: Recexologia; Nosográfico.
06. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
07. Comodismo piegas: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Consciência-títere: Parapatologia; Nosográfico.
09. Desenredamento: Conviviologia; Neutro.
10. Espera inútil: Experimentologia; Nosográfico.
11. Idolatria: Parapatologia; Nosográfico.
12. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
13. Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
14. Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
15. Síndrome de cinderela: Parapatologia; Nosográfico.

NÃO EXISTE EVOLUÇÃO SEM AUTESFORÇO E SEM AUTORGANIZAÇÃO NO DIA A DIA. O RECOLHIMENTO ÍNTIMO PODE AUXILIAR A CONSCIN A SISTEMATIZAR PENSENES CONTRAPONDO O MITO DA FÓRMULA PRONTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera o mito da fórmula pronta trajetória
viável no processo de autoconhecimento? A autopesquisa é para você algo factual na cotidianidade?
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PALAS ATENA
(MITOLOGIA)

DE

I. Conformática
Definologia. O mito de Palas Atena é o conjunto de histórias e lendas da antiga Civilização Grega sobre a deusa vinculada à sapiência, à justiça humana e à estratégia bélica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo mito deriva do idioma Latim, mythos ou mythus, “mito; fábula; história”, e este do idioma Grego, mûthos, “fábula; relato; discurso; palavra”. Surgiu no Século XIX.
A expressão Palas Atena é de origem obscura.
Sinonimologia: 1. Mito da deusa Atena. 2. Fábula de Palas Atena.
Antonimologia: 1. Mito de Ártemis. 2. Mito de Afrodite.
Estrangeirismologia: os symbols, myth and legends of Athena; a Greek Philosophy.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao estudo da Mitologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal vinculado à intelectualidade; o holopensene da
Grécia Antiga; os patopensenes; a patopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: os mitos, as fábulas e as lendas retratando simbolicamente a realidade dos seres humanos; a deusa padroeira da cidade de Atenas e filha de Zeus; o templo Partenon (Século
V a.e.c, Atenas) erguido na Acrópolis, colina localizada no centro da cidade, homenageando
a deusa Atena; a divindade protetora dos inúmeros heróis gregos; a profecia dos oráculos para
o nascimento da deusa Atena estabelecendo a ordem e a evolução do espírito humano; o receio de
Zeus de perder o poder para a filha Palas Atena; os rituais gregos originados a partir do culto aos
deuses; o símbolo do escudo de Atena refletindo a imagem verídica dos seres humanos, (o homem
se vê tal como é, e não como gosta de imaginar ser); a deusa Atena espelhando a luta constante
das pessoas contra Medusa, a rainha das Górgonas, o símbolo dos conflitos interpessoais, a exemplo da vaidade, sociabilidade e sexualidade; a deusa Atena simbolizando a combatividade, incitando as pessoas a lutarem contra a mentira subconsciente, o recalcamento e as falsas razões; os
deuses gregos criados para explicar os acontecimentos, os sentimentos e os pensamentos das
consciências; a deusa Atena refletindo os atributos do mentalsoma, a exemplo da intelectualidade,
da logicidade e do discernimento.
Parafatologia: a aplicação do estado vibracional (EV) profilático; os fenômenos parapsíquicos sendo exemplificados pelas habilidades dos deuses na Grécia Antiga; o extrapolacionismo parapsíquico favorecendo a cosmovisão da consciência intrafísica (conscin) diante da Cultura
e da Sociedade; o estudo da cultura grega podendo ocasionar autorretrocognições.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos aprendizados da cultura grega na atualidade; o sinergismo das características específicas dos deuses gregos; o sinergismo dos mitos com a História Humana; o sinergismo doentio dos símbolos místicos.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado no estudo e na análise do mito
de Palas Atena.
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Codigologia: a compreensão da Mitologia Grega refinando o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria sobre as origens da Mitologia Grega; a teoria dos deuses gregos;
a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do simbolismo mitológico; a teoria dos oráculos
na construção e perpetuação dos mitos gregos.
Tecnologia: a técnica do detalhismo aplicada ao estudo de Palas Atena; as técnicas
energéticas utilizadas enquanto ferramentas de pesquisa para a compreensão da História da Grécia; as técnicas projetivas; a técnica da saturação pela leitura; a técnica do debate enriquecendo
a compreensão dos mitos gregos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico
da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos nosográficos do pensamento dogmático; os efeitos da cultura grega no mundo; o efeito homeostático da erudição aplicado ao estudo dos mitos; o efeito dos deuses
gregos na Filosofia; os efeitos do senso comum relacionados aos mitos; os efeitos negativos da
idolatria; o efeito homeostático do autoparapsiquismo aplicado na compreensão da História
Humana.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses críticas, desconstrutoras de convicções
dogmáticas, próprias das deslavagens subcerebrais.
Ciclologia: a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante os mitos.
Binomiologia: o binômio Palas Atena–sapiência; o binômio Palas Atena–Oráculo de
Delfos; o binômio Palas Atena–juízo crítico; o binômio deusa da benignidade–evolução consciencial; o binômio Mitologia-retrocognição; o binômio tacon-tares aplicado no entendimento dos
mitos; o binômio deusa Atena–atributos conscienciais.
Interaciologia: a compreensão da interação dos mitos.
Trinomiologia: o trinômio lacuna educacional–ausência de pesquisa–interpretação
emocional dentro do universo da Mitologia.
Polinomiologia: o estudo aprofundado de Palas Atena através do polinômio estória-cultura-mito-crendice.
Antagonismologia: o antagonismo cientificidade / senso comum; o antagonismo crença
popular / debate público; o antagonismo personagens mitológicas / conscins parapsíquicas;
o antagonismo lenda / realidade; o antagonismo imaginação / pesquisa; o antagonismo abordagem emocional / abordagem mentalsomática em relação ao estudo de Palas Atena; o antagonismo
concordância / discordância frente à cultura grega; o antagonismo religiosidade / descrença.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin intelectual poder crer, irracionalmente, nos
mitos.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a refutaciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia;
a conscienciofilia; a energofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a cosmoeticofobia; a pesquisofobia; a raciocinofobia;
a recinofobia; a recexofobia; a autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo.
Maniologia: a teomania; a religiomania; a idolomania; a gurumania; a salvaciomania;
a misticomania; a nostomania.
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Mitologia: o mito de Palas Atena; o mito da deusa Minerva; a queda dos megamitos religiosos milenares (deuses mitológicos); o mito do dom recebido sem autesforço.
Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a fenomenoteca;
a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Mitologia; a Pedagogia; a Conviviologia; a Intencionologia;
a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia;
a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin historiadora; a conscin arqueóloga; a conscin mística; a conscin
intelectual; a conscin parapsíquica.
Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário;
o verbetólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens educator; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: mito de Palas Atena na Antiguidade = o símbolo da deusa utilizado enquanto ferramenta dogmática pelos gregos; mito de Palas Atena na atualidade = o símbolo da
deusa utilizado como estudo técnico da cultura.
Culturologia: a cultura da intelectualidade.
Autocriticidade. Considerando a Mentalsomatologia, o estudo técnico, sistemático e detalhista dos mitos, quando utilizado com discernimento, pode evidenciar contextos enriquecedores da História Humana e do parapsiquismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mito de Palas Atena, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
02. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Irracionalidade religiosa: Parapatologia; Nosográfico.
05. Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
06. Jogo da religião: Holomaturologia; Nosográfico.
07. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
08. Linguagem denotativa: Comunicologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
Mitoclastia: Interassistenciologia; Homeostático.
Neo-História: Historiografologia; Neutro.
Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
Princípio filosófico: Holomaturologia; Homeostático.

O MITO DE PALAS ATENA EVIDENCIA O PENSAMENTO
DA CIVILIZAÇÃO GREGA SOBRE O DESENVOLVIMENTO
DA RACIONALIDADE, DA INTELECTUALIDADE E DO JUÍZO
CRÍTICO, ATRIBUTOS ESSENCIAIS PARA A EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou sobre a possível relação dos mitos gregos com a multidimensionalidade? Quais proveitos evolutivos vêm obtendo com o estudo da Mitologia?
Bibliografia Específica:
1. Bulfinch, Thomas; O Livro de Ouro da Mitologia: História de Deuses e Heróis; 356 p.; 42 caps.; 78 ilus.;
25 x 17 cm; enc.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 18 e 287.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos;
& Tatiana Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails;
600 enus.; 272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos.
280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 689 a 715.

D. Z. B.
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MI TO D O AM OR ROM ÂNT IC O
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mito do amor romântico é o conjunto de ideais, convicções, valores, posturas, comportamentos, reações e expectativas referentes à vida ideal de casal, constituindo imaginário coletivo fundamentado na primazia de emocionalismos, paixões, idealizações imaturas
sobre a consciência amada e padronizações irrealistas a respeito da dinâmica da relação afetiva,
disseminado amplamente em diversas culturas através de expressões literárias, artísticas e populares.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra mito deriva do idioma Latim, mythos, “fábula; história”, e esta do
idioma Grego, mûthos, “fábula; relato; discurso; palavra”. Surgiu no Século XIX. O termo amor
vem do idioma Latim, amor, “amizade; dedicação; afeição; ternura; desejo grande; paixão; objeto
amado”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo romântico procede do idioma Inglês, romantic,
“romântico”, derivado do idioma Anglo-francês, romant, variável do idioma Francês, roman. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Mito da parceria perfeita. 02. Mito do romance perfeito. 03. Mito
do paraíso amoroso. 04. Mito da plenitude romântica. 05. Mito do casal perene. 06. Mito do
romance eterno. 07. Mito do amor de cinema. 08. Utopia amorosa. 09. Imaturidade emocional.
10. Autovitimização afetiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo romance:
antirromance; fotorromance; pós-romântico; pós-romantismo; pré-romântico; pré-romantismo;
proto-romança; romançada; romançaria; romanceação; romanceada; romanceado; romanceador; romanceadora; romancear; romancearia; romanceável; romanceco; romanceira; romanceiro; romance-rio; romancete; romancice; romancilho; romancismo; romancista; romancística;
romancístico; romantismo; romântica; romanticamente; romântico; romantismo; romantizar; ultrarromântico; ultrarromantismo.
Neologia. As duas expressões compostas mito do amor romântico explícito e mito do
amor romântico implícito são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Afetividade madura. 2. Autodiscernimento afetivo. 3. Antivitimização afetiva.
Estrangeirismologia: o falling in love; a love story; o lifetime romântico; o amor colocado a serviço dos interesses financeiros da money society.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Imagisticologia Emocional.
Coloquiologia. Eis 18 expressões coloquiais associadas ao amor romântico: a flechada
do cupido; o amor à primeira vista; o cair de amores; a paixonite aguda; o coração acelerado;
as borboletas no estômago; os 2 pombinhos; as juras de amor eterno; o ninho de amor; o mar de
rosas conjugal; o triângulo amoroso; o fim de caso; a dor de cotovelo; a fossa; o rio de lágrimas;
o coração partido; o orgulho ferido; o morrer de amor. O slogan popular na década de 80 em
protesto contra onda de homicídios passionais, ainda atual: quem ama não mata.
Proverbiologia. Eis 7 provérbios referentes ao tema: o amor é cego; amar é sofrer;
amor ausente, amor para sempre; a familiaridade mata o amor; amor com amor se paga e com
desdém se apaga; o amor não escolhe idades; o amor verdadeiro não envelhece.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da carência afetiva; os oniropensenes; a oniropensenidade; o holopensene obnubilado pelos devaneios amorosos; a promiscuidade pensênica nas
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fantasias sexuais poluindo o sexossoma; o adultério pensênico contaminando o holopensene da
alcova; a pressão holopensênica do enxurrilho de mensagens pró-mitos românticos.
Fatologia: o ideal do amor romântico na sociedade ocidental; as convicções arraigadas
e inquestionáveis sobre o amor; o valor hiperinflacionado do romance, considerado condição sine
qua non para a vida feliz; o final feliz ansiosamente aguardado; o ato de colocar todas as fichas
afetivas na representação fantasiada de alguém; a desilusão amorosa anunciada; o estouro da ilusória bolha de felicidade ao contato com as luzes da realidade; a sensação de tudo ruir no rompimento do romance; as buscas multívolas e intermináveis pela perfeição amorosa inatingível; a cadeia de frustrações; a insatisfação emocional crônica; o casamento vapt-vupt; a paixão fast-food;
o amor de verão; a ficação e a fuga da intimidade; a amizade colorida; as aventuras emocionais
na procura por gratificação desvinculada das agruras do dia a dia; a imaginação compensando
a irrealização afetiva; a opção pelo recurso imaturo da fantasia para esquivar-se do enfrentamento
das dificuldades do convívio diuturno em carne e osso, olhos nos olhos, poro a poro e chacra
a chacra; as utopias românticas tornando-se empecilhos à vinculação afetiva madura; o fato da
idealização ser muito mais fácil se comparada ao relacionamento verdadeiro e sem máscaras;
a união do casal sendo o happy ending nas tramas ficcionais românticas quando na realidade
é simplesmente o começo; a coexistência realista após a decisão de juntar as escovas de dentes;
o desafio de ultrapassar os malestares inerentes a vida cotidiana a 2; o labor de construção e manutenção do vínculo amoroso sadio; a focalização excessiva no romance desfocando das autoprioridades existenciais; o exercício do autodiscernimento afetivo e da racionalidade cosmoética aplicada ao companheirismo amoroso; a libertação consciencial do jugo emocional e subcerebral propiciando a vivência amorosa madura e evolutivamente prolífica para todos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático higienizando a atmosfera doméstica comum; o acoplamento áurico continuado entre os apaixonados; as compensações e as descompensações energéticas mútuas; o bíduo bioenergético; a telepatia espontânea;
a primener a 2; os fortes vínculos do carinho secular; o reconhecimento do parceiro afetivo de vidas pretéritas; o fenômeno do déjà-vu; a afinidade holossomática construída em existências sob
o mesmo teto; a reformulação da relação interconsciencial em novas bases afetivas, interassistenciais e proexogênicas após o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva; o princípio evolutivo da interassistência regendo as relações interconscienciais; o princípio equivocado de amar ser simples,
sendo o difícil encontrar a pessoa certa para amar; o princípio da impossibilidade de se monopolizar com exclusividade os afetos e os pensamentos de alguém; o princípio cosmoético da separação conjugal pós-agressão física; o princípio da dupla evolutiva ser a ponte para a megafraternidade; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos.
Codigologia: o código social de conduta amorosa; o código de etiqueta afetiva; o código amoroso particular do casal íntimo; o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o respeito incondicional ao livre arbítrio alheio; o código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: as teorias sobre o amor; as teorias sobre os determinantes da escolha amorosa; as teorias da Psicologia de Casal.
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação consciencial objetivando o domínio
sobre o suposto amado; as técnicas de sedução holochacral; a técnica do sexo diário; a técnica
da antimaternidade sadia expandindo o universo de dedicação afetiva e responsabilidade com
o amadurecimento consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Duplologia.
Efeitologia: os efeitos do holopensene da Socin Patológica na atração sexual, na escolha amorosa e no entendimento sobre a relação afetiva; os efeitos dos obstáculos no incremento
do ardor romântico; os efeitos da ansiedade por encontrar o parceiro afetivo nos autenganos
amorosos; o efeito do entendimento equivocado do holocarma na sujeição à violência doméstica
sempre injustificável; os efeitos da maturidade consciencial na autonomia afetiva desde a infância; os efeitos harmonizadores das palavras e dos gestos de cordialidade, carinho e ternura;
o efeito halo do holopensene amoroso.
Neossinapsologia: as neossinapses da maturidade afetivo-sexual.
Ciclologia: o ciclo da paixonite encantamento inicial inebriante–mútuo fastio–indiferença afetiva; a maturidade consciencial demonstrada indubitavelmente no trato do ciclo início-meio-fim da parceria amorosa; o ciclo sementeira-colheita aplicado ao vínculo conjugal.
Enumerologia: o amor platônico e a indisponibilidade afetiva; o amor chiclete e a dependência emocional; o amor ioiô e a indefinição consciencial; o amor possessivo e o egocentrismo infantil; o amor violento e a escravidão doméstica; o amor bandido e a mentalidade ilícita;
o amor proibido e o apaixonamento perene. O amor de Romeu e Julieta; o amor de Abelardo
e Heloísa; o amor de Tristão e Isolda; o amor de Otelo e Desdêmona; o amor de Orfeu e Eurídice;
o amor de Ulisses e Penélope; o amor de Lancelot e Guinevere.
Binomiologia: o binômio empolgações emocionais–desapontamentos afetivos; o binômio carência afetiva–vampirismo energético; o binômio apego-desapego; o binômio concessões-exigências; o binômio afetividade-discernimento; o binômio diálogo-desinibição; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação caprichos do ego–jogos de poder; a interação chantagem
emocional–coerção doméstica; a interação idolatria amorosa–endosso sentimental irrefletido;
a interação insegurança pessoal–ciúme doentio; a interação rotulações românticas–rigidez afetiva; a interação carência sexual–assédio; a interação ausência energética–desamor; a interação
afetividade madura–sexualidade sadia.
Crescendologia: o crescendo afeto romântico–afeição universal (megafraternidade).
Trinomiologia: o trinômio fisiológico boca seca–mãos transpirando–coração disparado; o trinômio sedutor olhares-risos-insinuações; o trinômio decepção-mágoa-revolta; o trinômio poder-prestígio-posição sendo moeda de troca afetiva na Socin Patológica.
Polinomiologia: a plot do romance Hollywoodiano no polinômio encontros-brigas-reconciliação-casamento-filhos; o polinômio idílico história de amor–cerimônia de casamento–lua
de mel paradisíaca–bebê Johnson; os símbolos românticos no polinômio olhar-postura-voz-gesto; o polinômio patológico rivalidades amorosas–desavenças–desafetos–inassistências; o polinômio amoroso cuidado-responsabilidade-respeito-conhecimento; o polinômio duplista compromisso-lealdade-delicadeza-constância; o polinômio duplista seriedade-intimidade-sinceridade-fidedignidade-confiabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo maniqueísta pessoa certa / pessoa errada; o antagonismo escolhido (amado) / ignorado, preterido, rejeitado (malamado); o antagonismo amor genuíno / egocentrismo; o antagonismo amor sincero / ódio; o antagonismo amor / apatia afetiva;
o antagonismo dupla evolutiva / união lírica de almas gêmeas; o antagonismo amor alegre, decidido, realista, maduro, interassistencial, satisfatório, duradouro / amor doloroso, titubeante, fantasioso, imaturo, egoísta, insatisfazível, efêmero.
Paradoxologia: o paradoxo dos desafetos conscienciais criados em nome do amor;
o paradoxo da hostilidade e agressão entre parceiros ditos amorosos; o paradoxo do autengano
amoroso ao projetar falsa imagem sobre o ser amado, obscurecer não só as imperfeições, mas
também as qualidades admiráveis; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão; o paradoxo metafórico de se optar pela difícil coordenação dos movimentos para se dançar
junto, acertando os passos pós-tropeços sem perder o ritmo, embora ambos dancem muito bem
separados.
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Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial; as leis do holocarma;
a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da Interprisiologia; a lei Maria da Penha; a lei
do maior esforço aplicada ao entrosamento harmonioso e produtivo dos duplistas.
Fobiologia: a sarmassofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a espera por ser salva da própria existência na síndrome de Cinderela;
as vítimas engabeladas e seduzidas pela ilusão de romance na síndrome de Don Juan; a síndrome
da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Estocolmo; a síndrome do coração partido.
Maniologia: a toxicomania justificada para esquecer os descontentamentos afetivos.
Mitologia: o mito do amor romântico; o mito das almas gêmeas; o mito de Eros e Psiquê; o mito do primeiro amor inesquecível; o mito da solidão; o mito dos filhos enquanto concretização do amor parental; o mito do parceiro salvador.
Holotecologia: a mitoteca; a psicossomatoteca; a psicoteca; a sexoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Mitologia; a Imagisticologia; a Autenganologia; a Sociologia; a Sexossomatologia; a Duplologia; a Interprisiologia; a Parapatologia; a Antivitimologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o coração solitário; a cara metade; o público consumidor de romances cor-de-rosa; o grupo MADA (Mulheres que Amam Demais); o grupo DASA (Dependentes de Amor e Sexo Anônimos); o casal incompleto; o casal íntimo; a dupla evolutiva.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o pré-adolescente; o carentão; o eterno apaixonado; o solteirão; o namorado; o marido; o ex-amante inconformado; o admirador secreto; o fã;
o noveleiro; o último romântico; o príncipe encantado; o galã romântico; o parceiro ideal.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a pré-adolescente; a carentona; a solteirona;
a eterna apaixonada; a namorada; a esposa; a ex-amante inconformada; a admiradora secreta; a fã;
a noveleira; a romântica inveterada; a musa inspiradora; a mocinha romântica; a parceira ideal.
Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens oniricus; o Homo sapiens
theatralis; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: mito do amor romântico explícito = o conceito de almas gêmeas; mito do
amor romântico implícito = a convicção íntima de haver parceria amorosa perfeita.
Culturologia: as diferenças culturais quanto à formação de casal; a cultura do casamento arranjado; o discurso amoroso vendido pela indústria cultural; os padrões culturais para
as declarações, demonstrações, provas e promessas de amor; a cultura evoluída da Duplologia
Cosmoética.
Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 aspectos culturais, não excludentes, elucidativos quanto ao ideário romântico mítico, ainda observados no Século XXI, seguidos de mensagens encontradas em canções ou expressões populares:
01. Amalgamação romântica: o amor simbiótico; o parceiro sendo a parte faltante;
o paraíso emocional encontrado no amor correspondido; a demanda pela compatibilidade integral
(física, emocional, intelectual), e pelo ajuste natural e imediato das personalidades, sem haver
rusgas; o ideal do amor chegar pronto e desenvolver-se sem esforços. Mensagens: “somos feitos
um para o outro”; “amar é nunca ter de pedir perdão”.
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02. Cobrança romântica: o amor credor; o estado emocional, o bem-estar e autorrealização atribuídos à performance do parceiro; a responsabilização do amado pelas próprias mazelas; as queixas do outro naquilo insuportável em si mesmo; a irrealização pessoal inculpada ao
parceiro. Mensagens: “você me faz feliz”; “você é o sol da minha vida”; “você é a minha vida”.
03. Criminalidade romântica: o amor possessivo; a tragédia amorosa; o apego doentio; a vida não concebida sem a posse do dito ser amado; os dolos causados na fúria ciumenta;
o crime passional; as agressões, os homicídios e os suicídios sob a alegação de amor. Mensagens:
“não sei viver sem ter você”; “se não for meu (minha) não será de mais ninguém”.
04. Duelo romântico: o amor belicoso; o barraco melodramático; os conflitos nas tentativas vãs de moldar o outro tal e qual o modelo sonhado; as tempestades emocionais; as conversas raivosas, lacrimosas e desgastantes; o relacionamento entre tapas e beijos; a choradeira
sem fim. Mensagens: “briga de amor não dói”; “brigas apimentam a relação”.
05. Egocentrismo romântico: o amor controlador; o monopólio afetivo; o parceiro
considerado patrimônio pessoal; a requisição de atenção e devotamento exclusivos; o foco em ser
amado e assistido, sem o empenho em amar e assistir; a escravização do outro aos próprios desejos. Mensagens: “só ter olhos para mim”; “eu quero você só para mim”.
06. Estereótipo romântico: o amor clichê; o protocolo amoroso; as regras do amor;
o vocabulário romântico; os chavões do romance; os papéis representados no teatro amoroso; as
cenas de amor imortalizadas pela mídia e reencenadas artificialmente no dia a dia; a pré-determinação sobre como se deve sentir, agir e lucrar na relação amorosa. Mensagem: “amar é...”.
07. Exigência romântica: o amor sufocante; a súplica para o amado suprir carências,
compreender incondicionalmente, satisfazer desejos, realizar fantasias, alimentar emoções intensas, tornar a vida plena, ser paciente e terapêutico bode expiatório, e ainda ser capaz de suportar
todas as projeções lançadas sobre ele. Mensagem: “você é tudo que eu preciso”.
08. Fechadismo romântico: o amor exclusivista; a ilusão de suprimento mútuo de todas as necessidades; o sentido da vida encontrado no parceiro; a autorrealização resumida à vida
afetiva a 2; o egoísmo a 2, a vida sem sentido na ausência do ente amado; o luto eterno pelo amor
perdido. Mensagens: “tudo o que faço é amar você”; “não posso viver se a vida for sem você”;
“se você for embora minha vida acaba”; “amada sem a qual a vida é nada e se quer morrer”.
09. Imaginário romântico: o amor mítico; a herança cultural de amores históricos
e lendários; o modo de amar trágico, heróico ou dramático; a ode ao martírio dos amantes, onde
tudo se espera, sofre e suporta; o amor romântico descrito como sentimento pleno, grandioso, mágico, maravilhoso, único, eterno e superior a qualquer outra experiência emocional. Mensagens:
“o amor escrito nas estrelas”; “magia do amor”; “amor não acaba, se acabou não é amor”.
10. Instabilidade romântica: o amor impositivo; o amor enquanto força atratora misteriosa, espontânea, irresistível e dominadora de pensenes e ações; o despertar abrupto da inércia
emocional atribuído à sorte e ao acaso; o clima afetivo de insegurança diante da suposta impotência sobre o nascer e o desvanecer do sentimento amoroso. Mensagens: “o amor tomou conta de
mim”; “eu não sei de onde vem esta força que me leva até você”; “não escolhi amar você”.
11. Obcecação romântica: o amor intrusivo; o monoideísmo quanto ao parceiro;
a vampirização energética e emocional; as perseguições, intrigas, mentirarias, traições e egoísmos
alegados por causa do amor; os rompimentos causados pelas artimanhas assediadoras da consciex–ex-amante. Mensagens: “nem dormindo consigo te esquecer”; “amar é pensar no amado
dia e noite”; “você é o meu vício”; “no amor e na guerra vale tudo”.
12. Projeção romântica: o amor sob medida; a escolha do alvo de afeições e fantasias;
o amor pela imagem construída sobre a pessoa real; a atenção seletiva exaltando virtudes e encobrindo imperfeições; a decepção, o ressentimento e a revolta quando as invirtudes revelam-se sem
deixar dúvidas. Mensagens: “você é como eu sonhava”; “o príncipe virou sapo”.
13. Status romântico: o amor interesseiro; a confirmação do autovalor atrelada à aprovação dada pelo eleito(a); o status social de ser amado; o parceiro enquanto recurso para agregar
valor social a si mesmo; o prestígio auferido no grupo social com o caso, namoro ou casamento
com o homem ou mulher da moda. Mensagem: “você não é ninguém até que alguém o ame”.
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14. Viciação romântica: o amor da hora; o amor pelo apaixonamento superior a afeição
real pelo pseudoamado; o apaixonamento pelo ato de amar; o vício pelo clímax do romance;
o histrionismo apaixonado; os piques de adrenalina nos desvarios de amor; o hábito recorrente de
apaixonar-se loucamente; a promiscuidade mascarada de busca pelo amor ideal. Mensagens:
“amo o amor”; “adoro um amor inventado”.
Distorções. O ideal do amor romântico propicia distorções no entendimento da parceria
afetiva. Requisições amorosas inatingíveis prenunciam o fracasso iminente do relacionamento.
Vínculo. A ligação amorosa autêntica exige tempo de vivências conjuntas para se avaliar
a personalidade do outro. É o passo a passo do cultivo amoroso permitindo se conhecer, aceitar,
estimar e valorizar o outro tal qual realmente é.
Relacionamento. O entrosamento maduro dos parceiros amorosos pauta-se na disponibilidade e reciprocidade de investimento afetivo; na convergência de valores e intenções; no apoio
e conforto emocional; na atmosfera de respeito, sinceridade, interconfiança e bem-estar afetivo;
na admiração mútua; no esclarecimento recíproco e na extensão cosmoética de interesses e afetos
aos demais. O sucesso da parceria está nas mãos de ambos.
Amor. A vivência do amor romântico mútuo, genuíno, estável e teático constitui importante aprendizado afetivo embasador da aquisição do senso de megafraternidade.
Duplismo. A técnica da dupla evolutiva amplia a compreensão sobre os propósitos da
escolha e formação da união amorosa. O casal forma-se com clara intenção interassistencial, predisposto a criar a sinergia das atuações e produções proexológicas para auxiliarem a melhoria da
Humanidade e da Para-Humanidade. Almejam a obtenção do êxito do completismo a 2.
Mito. A lucidez quanto aos aspectos do mito do amor romântico permite a mensuração
realista do papel da dupla evolutiva na proéxis e na maxiproéxis.
Indústria. Sob a ótica da Culturologia, eis, em ordem alfabética, 7 exemplos de áreas da
sociedade ocidental lucrando direta ou indiretamente com o mito do amor romântico:
1. Indústria da aparência: o empenho para se tornar apaixonável; o efeito cinderela; as
tentativas de igualar-se aos ícones de beleza do momento; a corrida para obter e manter o parceiro
desejado; as roupas, sapatos e acessórios do guarda-roupa sedutor; os cremes e as maquilagens; os
perfumes; os tratamentos estéticos; os salões de beleza; as academias de ginástica; as cirurgias
e as próteses; os modelos de beleza inimitáveis by photoshop.
2. Indústria da ficção: o enredo centrado no par amoroso; os casos de amor apaixonados, possessivos, ciumentos e mortificantes; os roteiros assemelhados repetidos exaustivamente
nos folhetins melosos; a literatura, o cinema e o teatro água com açúcar; os contos de fadas reeditados; as comédias românticas; as fotonovelas; as séries de romances periódicos com nomes
femininos; as novelas e as revistas sobre as mesmas; os agrados aos anunciantes e aos patrocinadores; o lema do viveram felizes para sempre.
3. Indústria da música: as canções de amor; a glamourização do sofrer por amor;
a música tema do casal romântico; a trilha sonora do filme de amor; a serenata; o show do ídolo
romântico; os ingressos; os CDs e DVDs musicais; as paradas musicais nas rádios; a audiência,
as gravadoras e os anunciantes; a tietagem apaixonada pelo astro da música pop.
4. Indústria do aconselhamento: a máquina de reparar amores infelizes; a procura por
dicas e fórmulas para o amor; as aulas de conquista e sedução; as estratégias do marketing amoroso; o aconselhamento matrimonial; os livros de autajuda; as revistas femininas; os consultórios;
as medicações para o mal de amor; as apelações místicas para simpatias, cartas e astros; a tentativa de trazer o amado de volta a qualquer custo.
5. Indústria do casamento: o ritual da cerimônia nupcial; o sonho dourado incutido na
infância da ida ao altar com pompa e circunstância; as taxas nos cartórios e entidades religiosas;
as alianças; os convites; a lista de presentes; os trajes da noiva, pajens e damas de honra; o Dia da
Noiva; a festa; a música e a decoração; os arranjos florais e o buquê; o bolo e o buffet; a cobertura
fotográfica e filmográfica; as lembrancinhas do casamento; a viagem de lua de mel; a renovação
dos votos matrimoniais nas Bodas de Ouro; o aparato mercadológico do casamento real.
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6. Indústria do encontro: o balcão do amor; as empresas especializadas em procurar
o companheiro(a) desejado(a); as agências matrimoniais; o fast date (encontro de 6 minutos); os
anúncios casamenteiros em revistas e jornais; os sites especializados em encontros; a paquera na
rede; o cybernamoro; os programas de namoro na TV; os perfis falsos presentes na Internet; os
divórcios causados pelos romances virtuais.
7. Indústria do romance: os produtos associados ao despertar do amor e ao manter
acesa a chama da paixão; a propaganda ligando diversificados artigos à temática do amor e sexo;
o Dia dos Namorados; o regalo sedutor; os cartões, as flores, os bombons, os presentes e as joias;
as empresas de telemensagens românticas; os restaurantes e os jantares à luz de velas; os bailes
para dançar de rosto colado; os locais turísticos para aquecer o romance; as suítes nupciais e os
chalés românticos nos hotéis e motéis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mito do amor romântico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Alcova contaminada: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Almas gêmeas: Holomaturologia; Nosográfico.
04. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
06. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
07. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
08. Conscin mal resolvida: Parapatologia; Nosográfico.
09. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
10. Duplocarma: Duplocarmologia; Homeostático.
11. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
12. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
13. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
14. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
15. Trintão sem duplista: Conviviologia; Neutro.

O MITO DO AMOR ROMÂNTICO AO DELEGAR A OUTREM
A RESPONSABILIDADE PELA FELICIDADE E REALIZAÇÃO
PESSOAL DESVIA O FOCO DAS DEMANDAS EVOLUTIVAS
PROVOCANDO DESPROVEITOS EGO E GRUPOCÁRMICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre as pressões holopensênicas
geradas pelo mito do amor romântico? Em escala de 1 a 5, como tem se saído perante estas pressões e a consecução da proéxis?
Bibliografia Específica:
01. Branden, Nathaniel; A Psicologia do Amor: O que é o Amor, por que ele nasce, cresce e às Vezes morre
(The Psychology of Romantic Love); trad. Mônica Braga; 220 p.; 4 caps.; 32 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Rosa dos Tempos; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 17 a 67, 140 a 148 e 213 a 215.
02. Cardoso, Rodrigo; Matrimônios Inusitados (Casar na Disney, em Órbita, num Barco ou a Distância: Não
Há Limites para a Criatividade na Hora de Trocar Alianças); IstoÉ; Revista; Semanário; Ano 30; N. 1963; 1 fichário; 6 fotos; São Paulo, SP; 13.06.07; páginas 59 e 60.
03. Chaves, Jacqueline; “Ficar com”: Um Novo Código entre Jovens; 144 p.; 8 caps.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.;
Revan; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 33 a 43, 67 a 75 e 101 a 103.
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MITO

LUGAR PERFEITO
(MITOLOGIA)

DO

I. Conformática
Definologia. O mito do lugar perfeito é a idealização ou criação ilusória pela conscin,
homem ou mulher, de determinado local capaz de satisfazer a expectativa de lá encontrar a felicidade e a paz almejada, sem os autesforços recinológicos necessários.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo mito vem do idioma Latim, mythos, “fábula; história”, e esta do
idioma Grego, mûthos, “fábula; relato; discurso; palavra”. Surgiu no Século XIX. O termo lugar
deriva também do idioma Latim, localis, “de lugar, local”, e este de locus, “lugar”, pelo português
arcaico logar. A palavra perfeito procede do mesmo idioma Latim, perfectus, “que reúne todas as
qualidades concebíveis”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Mito do paraíso. 2. Mito do lugar harmônico. 3. Mito do lugar sem
problemas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo lugar: lugar-comum; lugareira; lugareiro; lugarejo; lugarete.
Eufemismologia. O eufemismo mais comum relativo a lugar perfeito é a expressão paraíso.
Neologia. As duas expressões compostas minimito do lugar perfeito e megamito do lugar perfeito são neologismos técnicos da Mitologia.
Antonimologia: 1. Cognópolis. 2. Lugar mais adequado. 3. Localidade planejada.
Estrangeirismologia: o acesso a lugares vips; os Offshore Financial Centers.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ortoconvivialidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mitologia:
crendice tradicional. Mito é mito.
Coloquiologia: o lugar ao sol; a busca do eldorado; a viagem na maionese; o desejo de
viver no mundo da lua.
Citaciologia. Eis 4 citações pertinentes ao tema: – Em nenhum lugar o homem é estrangeiro. Sua verdadeira pátria é o Universo (Lucius Annaeus Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.). Os paraísos
perdidos estão somente em nós mesmos (Marcel Proust, 1871–1922). A vida é um paraíso, mas os
homens não sabem e não se preocupam em sabê-lo (Fiódor Dostoiévski, 1821–1881). Nenhum
tempo e nenhum lugar nos agrada tanto como o tempo que não existe, e o lugar em que não estamos (Marquês de Maricá, 1773–1848).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios referentes ao tema: – Quem tem necessidade, mora na
cidade. Ubi bene, ibi patria (Onde se vive bem, aí está a pátria). Um homem não está onde mora,
mas onde ama (provérbio italiano).
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Assistencialidade. Se você quer encontrar gente perfeita, esqueça a interassistência
intrafísica. Sempre terá decepções com as consciências assistíveis. Devemos fazer a assistência,
se possível, até à carente Organização das Nações Unidas (ONU)”.
2. “Autodomicílio. Há cidades desumanas. A conscin intermissivista deve procurar viver, em definitivo, no holopensene do aglomerado humano mais cosmoético possível”.
3. “Perfectibilidade. A perfeição absoluta não existe, portanto, não existe algo que
não necessite de retoque, tudo pode ser aperfeiçoado”.
4. “Perfeição. Se a evolução consciencial é contínua e interminável, a perfeição absoluta é impraticável”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ilusão; o holopensene pessoal do autengano;
os qualipensenes; a qualipensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a ausência de
lucidez em relação aos pensamentos, sentimentos e energias conscienciais (pensenes); os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a busca do “sonho dourado”; a busca ilusória da solução fácil sem merecimento; o autengano acerca da felicidade; a maneira disfarçada de fugir de si mesmo(a); a falsa
ideia de somente no “exterior” ser possível sentir-se realizado(a); a expectativa exagerada pela
aposentadoria; o abandono da programação existencial (proéxis); a mudança para a casa de praia;
a construção de castelos de areia como se fossem a casa dos sonhos; o desejo deslocado de morar
na casinha no pé da serra; a troca do certo pelo duvidoso; o título de clube de campo; a falta de
discernimento em relação às próprias escolhas; os supostos paraísos fiscais; a falta de realização
pessoal gerando melancolia intrafísica (melin); o desejo egoico de atingir determinado objetivo,
alheio às dificuldades e incertezas; a eliminação dos bagulhos energéticos; o abertismo consciencial; o entendimento da dimensão intrafísica como o lugar onde ocorrem os encontros entre consciências de variados níveis evolutivos; o desenvolvimento do trafor assistencial dedicado às demais consciências; os autesforços visando à mudança de patamar evolutivo; a lucidez quanto ao
fato de a melhoria do lugar onde reside, depender também das próprias energias conscienciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de teática do EV; o emprego das energias conscienciais (ECs) sem lucidez, nas manifestações; a manutenção de vínculos de companhias do passado retrógrado; a autoconscientização multidimensional
(AM); a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo lugar certo–hora certa; o sinergismo novos lugares–
–neoportunidades de aprendizado.
Principiologia: o princípio de cada coisa no devido lugar; o princípio da descrença
(PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da aplicação do discernimento na elaboração de todos os empreendimentos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC), buscando propiciar o melhor para todos os envolvidos.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do vácuo evolutivo; a teoria do revertério comportamental; a teática do trafor sendo ferramenta para eliminar o trafar;
a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da reeducação consciencial.
Tecnologia: a técnica da convivialidade sadia; a técnica de evitação dos falsos conceitos; a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a técnica de eliminação de mimeses dispensáveis; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de criação de novos lugares; a técnica
de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o voluntariado taconístico desenvolvendo o assistencialismo superficial; o voluntariado tarístico desenvolvendo a tarefa do esclarecimento prioritário (tares); o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Autevoluciologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC).
Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os efeitos atravancadores da assedialidade extrafísica na vida humana da conscin imprudente; os efeitos autevoluti-
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vos da não sucumbência aos próprios trafares identificados; o efeito do pensar grande na autopercepção mais ampliada da realidade; o efeito das escolhas erradas por impulsividade.
Neossinapsologia: a necessidade de construção de neossinapses para a mudança do padrão pensênico ilusório e patológico; as neossinapses adquiridas a partir da restauração dos ambientes; a criação das neossinapses críticas próprias das deslavagens subcerebrais; as neossinapses assistenciais adquiridas pelo aprendizado com o erro.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP); o ciclo dos aborrecimentos promotores da
reciclagem compulsória; o ciclo patológico das imaturidades; o ciclo começo-meio-fim-recomeço; o ciclo assim-desassim; o ciclo da libertação grupocármica.
Binomiologia: a vivência do binômio admiração-discordância; o binômio lugar inadequado–momento impróprio; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio recin
exitosa–homeostase holossomática; o binômio insatisfação íntima–insatisfação generalizada;
o binômio inflexibilidade-inadaptação; o binômio ajustes constantes–ajustes definitivos.
Interaciologia: a interação pessoal sem barreiras; a interação gota d’água–acidente de
percurso; a interação monoideismo-regressismo; a interação paradigma intrafísico–paradigma
consciencial.
Crescendologia: o crescendo dos patamares evolutivos da consciência; o crescendo
maxipeça do minimecanismo–minipeça do maximecanismo; o crescendo planejamento extrafisico–realização intrafísica; o crescendo subcérebro abdominal–inteligência emocional–inteligência evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio lavagem cerebral–lavagem subcerebral–lavagem paracerebral; o trinômio parapsiquismo-autoparapsiquismo-heteroparapsiquismo; o trinômio ausência de
clareza–ausência de objetividade–ausência de realismo; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio pessoas-lugares-hábitos.
Polinomiologia: o polinômio tempo-lugar-cultura-sociedade; o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio; o polinômio distorções perceptivas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas–distorções parapsíquicas; o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento.
Antagonismologia: o antagonismo interesses bairristas / interesses universais; o antagonismo modelo evolutivo / modelo regressivo; o antagonismo grupo evolutivo / grupo evoluído;
o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo credulidade / racionalidade; o antagonismo verpons / dogmatismos.
Paradoxologia: o paradoxo de a multidimensionalidade engendrar toda a existência humana de modo despercebido pela imensa maioria dos cidadãos e cidadãs da Terra; o paradoxo
de a consciência optar pela própria obnubilação.
Politicologia: a assediocracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a conviviofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a mitofobia; o medo de passar a vida inteira no mesmo lugar.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a dromomania (a mania de mudar-se de lugar ou sempre viajar); a mania de
morar “onde o vento faz a curva”, sob a alegação de lá não haver poluição.
Mitologia: o mito do lugar perfeito; o mito de viver na Cognópolis, simplesmente, como
se fosse o suficiente para evoluir (sem fazer as recins, ou reciclagens existenciais indispensáveis);
o mito de as consciências não perceberem os trafares das demais.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca;
a evolucioteca; a pensenoteca; a proexoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Mitologia; a Megamitologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia;
a Perfecciologia; a Sociologia; a Adaptaciologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Interprisiologia; a Proexologia; a Criteriologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin itinerante; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens imperfectus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens mithoclasticus; o Homo sapiens proexologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimito do lugar perfeito = o da cidade onde a conscin ressomou, e lá
permanece residindo, desconhecendo a existência de outros locais interessantes para se viver; megamito do lugar perfeito = o do sitiozinho isolado em direção ao ócio antievolutivo, em prejuízo
do exercício da interassistencialidade.
Culturologia: a cultura de cada lugar; a diversidade cultural no mundo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mito do lugar perfeito, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptação cognopolita: Adaptaciologia; Neutro.
02. Antiperfeccionismo: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autovinculação cognopolitana: Sociologia; Homeostático.
04. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Conscin perfeccionista: Parapatologia; Nosográfico.
06. Conviviofilia cognopolitana: Conviviologia; Homeostático.
07. Gratificação cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
09. Mitoclastia: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Mito da fórmula pronta: Experimentologia; Nosográfico.
11. Mito de Palas Atena: Mitologia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Mito do amor romântico: Psicossomatologia; Neutro.
Perfeccionismo atravancador: Parapatologia; Nosográfico.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Resíduo mitológico: Holomaturologia; Neutro.

A CONSCIÊNCIA PODE INTERAGIR COSMOETICAMENTE,
COM LUCIDEZ E DISCERNIMENTO EVOLUTIVO EM QUALQUER AMBIENTE, DISPENSANDO AS FANTASIAS E ILUSÕES RELACIONADAS AO MITO DO LUGAR PERFEITO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive satisfeito no lugar onde reside? Já pensou
em procurar lugar mais adequado para a realização da proéxis?
Filmografia Específica:
1. A Ilha da Fantasia. Título Original: Fantasy Island. Formato: Seriado. País: Estados Unidos. Data: 1978
a 1984. Duração: 60 minutos cada (157episódios). Gênero: Drama-Aventura. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Dublado:
Português. Criação: Gene Levitt. Elenco: Ricardo Montalbán (Sr. Roark); Hervé Villechaize (Tatoo); Wendy Schall (Julie); Kimberly Beck (Cindy); & Christopher Hewett (Laurence). Produção: Aaron Spelling; & Leonardo Goldberg. Música: Laurence Rosenthal (tema). Companhia: ABC-TV. Sinopse: Essa série conta a história de ilha paradisíaca onde as
fantasias se tornavam realidade com a ajuda de homem misterioso, o senhor Roarke, servindo de anfitrião e o auxiliar,
o pequeno Tattoo, anão muito simpático.
2. Algum Lugar do Passado. Título Original: Somewhere in Time. País: EUA. Data: 1980. Duração: 103
min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em
DVD). Direção: Jeannot Szwarc. Elenco: Christopher Reeve; Jane Seymour; Christopher Plummer; Teresa Wright;
& Bill Erwin. Produção: Stephen Deutsch; & Ray Stark. Desenho de Produção: Seymour Klate. Roteiro: Richard Matheson, baseado na obra Bid Time Return do próprio Richard Matheson. Fotografia: Isidore Mankofsky. Música: John
Barry. Montagem: Jeff Gourson. Cenografia: Mary Ann Biddle. Companhia: Rastar Pictures; & Universal Pictures.
Sinopse: Jovem teatrólogo volta ao passado, através da auto-hipnose, para relembrar antigo amor.
3. Horizonte Perdido. Título Original: Lost Horizon. País: Estados Unidos. Data: 1973. Duração: 150 min.
Gênero: Aventura-Fantasia-Musical. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Dublado: Português. Direção: Charles Jarrott.
Elenco: Peter Finch; Liv Ullmann; Sally Kellermann; George Kennedy; Michael York; Olivia Hussey; Bobby Van; James
Shigeta; Charles Boyer; John Gielgud; Kent Smith; John Van Dreelen; Hedley Mathingly; Larry Duran; Miko Tanaka;
& Tybee Brascia. Produção: Ross Hunter. Co-Produção: Jacque Mapes. Roteiro: James Hilton; & Larry Kramer. Música: Burt Bacharach; & Hal David. Companhia: Columbia Pictures Television. Sinopse: Durante tempestade, avião cai no
Himalaia. Em busca de ajuda, os sobreviventes acabam encontrando estranho e maravilhoso mundo chamado Shangrilá,
onde existe a eterna juventude e a felicidade plena.
4. O Bom Lugar. Título Original: The Good Place. País: EUA. Data: 2016. Duração: 22 min. por episódio
(13 episódios). Gênero: Série / Comédia. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Dean-Holland; Michael Schur; Beth Mccarthy-Miller; Drew Goddard; Linda Mendoza; Lynn Shelton; Michael McDonald, Morgan Sackett, Tristram Shapeero & Tucker Gates. Elenco: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper; Jameela Jamil; D'Arcy Carden; & Manny Jacinto. Produção: Michael Schur. Produção executiva: David
Miner, Michael Schur; & Morgan Sackett. Companhia produtora: Universal Television; & 3 Arts Entertainnement. Roteiro: Michael Schur; & Alan Yang. Trilha Sonora: What a Wonderful World by Louis Armstrong; My Way by Frank Sinatra; & Blaze of Glory by Kristen Bell. Sinopse: Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) está morta e foi enviada ao “Good
Place” ou “Bom Lugar”, lugar de eterna felicidade destinado às pessoas praticantes do bem durante a existência. Eleanor
não merece estar lá. E agora? Vai conseguir esconder a verdade de Michael (Ted Danson), o coordenador da vizinhança,
ou será enviada ao “Bad Place”?
5. Um Visto para o Céu. Título Original: Defending your Life. País: EUA. Data: 1991. Duração: 112 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Espanhol; Francês;
& Inglês (em DVD). Direção & Roteiro: Albert Brooks. Elenco: Albert Brooks; Meryl Streep; Rip Torn; Lee Grant; Buck Henry; George Wallace; Lillian Lehman; & Shirley MacLaine. Produção: Michael Grillo. Desenho de Produção: Ida
Random. Direção de Arte: Richard Reynolds. Fotografia: Allen Daviau. Música: Michael Gore. Montagem: David
Finfer. Cenografia: Linda De Scenna. Estúdio: Geffen Pictures. Sinopse: Jovem publicitário, Daniel Miller (Albert
Brooks), morre em acidente de carro sendo encaminhado para a Cidade do Julgamento, lugar tido como sala de espera
após a vida. Nesse local assiste a própria existência vivida na Terra junto à Julia (Meryl Streep), ambos em condições de
rememoração de vida passada. Apaixonam-se. Mas os juízes irão decidir se o jovem fica no extrafísico ou volta a renascer
na Terra.
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Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; & Bonassi, João; Cognópolis Foz: Um Lugar para se Viver; pref. Nara Oliveira; & Everton Santos; 280 p.; 21 ilus.; 1 entrevista; 2 fotos; 117 refs.; 20 x 26 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2016; páginas 33, 45, 59, 69, 97, 109, 127 e 145.
2. Idem; Arakaki, Katia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La
Tour; revisores Cathia Caporali; et al.; 294 p.; 33 caps.; 13 abrevs.; endereços; 123 enus.; glos. 155 termos; miniglos. 106
termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 14 por 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas
27, 29, 32, 44, 54, 64, 90, 105, 119, 154, 193 e 230.
3. Bastiou, Jean-Pierre; Globe-trotter da Consciência: Do Yoga à Conscienciologia; Autobiografia; pref.
Waldo Vieira; revisores Laenio Loche; et al.; 309 p.; 33 caps.; cronologias; endereços; 1 entrevista; 7 enus.; 5 fotos;
3 ilus.; glos. 33 termos da Conscienciologia; glos. 117 termos sânscritos; 14 refs.; alf.; geo.; ano.; 21 x 14 cm; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 63, 66 e 114.
4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
135, 195, 1.096 e 1.288.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 278.

J. D. S.
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MITRIDATISMO PACIOLÓGICO
(PACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mitridatismo paciológico é o processo ou efeito de imunização da conscin, homem ou mulher, contra as posturas bélicas, por meio do autoposicionamento reciclogênico
e enfrentamento de animosidades sedimentadas no temperamento pessoal, resultando na qualificação do desempenho interassistencial e na criação de neossinapses evolutivas geradoras de paz
íntima inabalável.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo mitridatismo vem do idioma Latim Científico, mithridatum, “designação de contraveneno”, adaptado do idioma Grego, Mithridátés, “Mitrídates VI, rei do Ponto
Euxino, a quem era atribuída a invenção de tal mistura”. Surgiu no Século XVIII. O sufixo ismo
deriva do idioma Grego, ísmos “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político
ou religioso; ato, prática ou resultado; peculiaridade; ação; conduta; hábito ou qualidade característica; quadro mórbido; condição patológica”, e é formador de nome de ação de certos verbos.
O primeiro elemento de composição pac(i) provém do idioma Latim, pax, “paz; estado de paz;
tratado de paz”. Surgiu no Século XII. O segundo elemento de composição logia advém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Mitridatismo antibelicista. 2. Imunização paciológica. 3. Descontaminação da beligerância. 4. Antídoto à beligerância. 5. Resistência aos efeitos da hostilidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo mitridato:
antiautomitridatismo; antimitridatismo; automitridatismo; autoparamitridatismo; mitridática; mitridático; mitridatismo; mitridatização; mitridatizada; mitridatizado; mitridatizar.
Neologia. As 3 expressões compostas mitridatismo paciológico, mitridatismo paciológico
inato e mitridatismo paciológico adquirido são neologismos técnicos da Paciologia.
Antonimologia: 1. Postura belicista. 2. Contaminação hostil. 3. Sensibilidade bélica.
4. Aversão à paz. 5. Predomínio da malevolência. 6. Mitridatismo egoico.
Estrangeirismologia: o breakthrough evolutivo; o evolutionary selfincrease; o acid test
da autovivência; o Recexarium; o upgrade experimental.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade aplicada à paz íntima.
Ortopensatologia: – “Paz. A paz do grupo evolutivo começa pela paz íntima de cada
consciência”. “Nem a ressoma e nem a dessoma dão a paz à consciência. A paz é uma conquista
íntima, cada vez maior, dos autesforços da consciência, independentemente das tribulações, choque e entrechoques da evolução”. “É difícil cobrarmos a paz mundial, mas já não é difícil cobrarmos a paz interior quanto a nós mesmo: depende da vontade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do mitridatismo paciológico; os pacipensenes; a pacipensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade pensênica; a superação da pensenidade anticosmoética; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os pensenes da autopesquisa; a reeducação pensênica e a promoção gradativa da mudança holopensênica; a autodefesa pensênica racionalizada; a lisura pensênica; o alívio da pensenização sem atritos; a neutralização dos exopensenes doentios; a autopensenização anticonflitiva; o holopensene pessoal do bom humor; a imperturbabilidade autopensênica conquistada na autodesperticidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene da interassistencialidade.
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Fatologia: o mitridatismo paciológico; a conquista da evolução gradativa da paz íntima;
a autoturbulência domesticada pouco a pouco; a capacidade de suportar as consequências da hostilidade, sem abrir mão da paz íntima; a sustentação e manutenção da postura de paz diante de
qualquer situação conflituosa; o enfrentamento do auto e heterobelicismo; as reciclagens íntimas
pacificadoras; a imperturbabilidade; a conquista da isenção cosmoética; a ausência da satisfação malévola; a extinção da mediocridade; o autenfrentamento, indispensável, da realidade incômoda; a autopacificação teática; o ativismo antiviolência; a evitação da beligerância; a saturação das posturas
ultrapassadas do belicismo; a superação do comportamento agressivo; a passagem pelos gargalos
evolutivos; a autoridade moral para a tares, catalisadora da pacificação; a cura das doenças autoimunes; a antiviolência pessoal; a extirpação dos ressentimentos; a postura antipunitiva; a identificação das irracionalidades; os trafares psicossomáticos impeditivos da imunidade contra o belicismo; o reconhecimento e enfrentamento ativo e constante dos trafares pessoais a serem extintos
nas automanifestações; o aprendizado a partir dos próprios erros; a motivação pelo autaprimoramento contínuo; os esforços ininterruptos em busca da refratariedade íntima a posturas bélicas;
a resistência não violenta; o uso coerente da racionalidade; a priorização dos megatrafores no comportamento; os autotrafores pacificadores na condição de anticorpos específicos para neutralização da patologia da beligerância; a observação sem julgamento; a gratidão; o sobrepairamento das
vivências inúteis; a capacidade de perceber a desnecessidade do desespero; a vontade firme e calculada para superação dos frequentes obstáculos; a coexistência pacífica e prazerosa com a Natureza;
a convivência pacífica e produtiva com as diferenças; o fim das hierarquias anticosmoéticas;
o aprendizado em tomar decisões em conjunto; o ato de não temer a competitividade sadia; a liberdade e a espontaneidade de agir com discernimento; o senso de aproveitamento útil da existência humana; a contribuição pessoal para a diminuição da violência na Socin ainda patológica;
a intencionalidade cosmoética na condição de proteção consciencial; o domínio da psicomotricidade cosmoética; a pacificação íntima conquistada pelo autoconhecimento; a nova natureza pacífica
predominando na atual vida; a pacificação acolhedora quando das vicissitudes experimentadas pelo grupo evolutivo; o compromisso de perseverar na busca da solução de conflitos pessoais e grupocármicos; a compreensão do papel pessoal no grupo evolutivo mais íntimo; a vivência do preceito “gostar de gostar de pessoas”; a capacidade de sobrepairar as imaturidades na busca de isenção e equilíbrio; o caminho da aquisição do senso universalista; o aprimoramento pessoal para
a contribuição à reurbex; a autodesperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a preparação antecipada da paragenética futura; a função do mentalsoma na estrutura do holossoma; a determinação para a conquista do autodomínio das bioenergias; a intenção cosmoética acompanhada da autoconfiança nas próprias energias conscienciais (ECs); a retrocognição na condição de vacina de erros há tempos cometidos; os exercícios constantes do mentalsoma direcionados ao mitridatismo
paciológico; o convívio maior interassistencial com assediadores extrafísicos; a superação das
ideias baratrosféricas; o pré-requisito da autoconfiança e afetividade teática para adentrar à Baratrosfera; o antídoto contra as interprisões grupocármicas; a blindagem energética; a projeção vexaminosa explicitando posturas belicistas; o lacre da autodefesa energética fechando a brecha para
o auto e heterassédio; a maturidade parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autequilíbrio–paz íntima permanente; o sinergismo entendimento teórico–vivência prática; a intensidade das conexões sinérgicas sadias a partir da conscin.
Principiologia: o princípio da não violência; o princípio da incorruptibilidade; o princípio da autodefesa pensênica; o princípio evolutivo da megafraternidade; o princípio da autopesquisa para evolução consciencial; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio
de não pensar mal de ninguém; o princípio das prioridades evolutivas; o princípio da construção
da harmonia holossomática.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado e construindo a autoimunidade consciencial; o comprometimento teático com as cláusulas pacifistas do CPC; o código
grupal de Cosmoética (CGC); a eliminação dos códigos grupais de beligerância.
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria da automimese bélica dispensável; a teoria da reurbex; a teática consciencial da antiviolência; a teática da paz íntima.
Tecnologia: a técnica do mitridatismo predispondo à conquista da desperticidade; a técnica do sobrepairamento; as técnicas de autodefesa energética; a técnica de mais 1 ano de vida
intrafísica; as técnicas de desassédio mentalsomático; a técnica da reciclagem intraconsciencial;
a técnica do autoquestionamento quanto aos incômodos perante os erros alheios; a técnica da
desdramatização emocional.
Voluntariologia: a autodoação dos voluntários nos esforços de pacificação; o paravoluntariado pró-paz.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paciologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisível da Megafraternidade; o Colégio
Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito da ampliação do mitridatismo paciológico na paz íntima; os efeitos
do mitridatismo paciológico intra e extrafísico afetando outras consciências; os exemplos pacíficos gerando efeitos assistenciais duradouros; os efeitos alentadores da cosmoética na capacidade
de heterodesassédio; o efeito da autopacificação hoje refletindo na superação de novas dificuldades amanhã; o efeito das atitudes pacíficas gerando saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); os efeitos da conquista da autoimunização paciológica permanente; os efeitos evolutivos
da pacipensenidade; o efeito de autoblindagem da conduta cosmoética; os efeitos da autocatarse
pensênica.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses belicistas abrindo espaço às neossinapses pacíficas; as neossinapses da autodesassedialidade permanente; as neossinapses pró-evolutivas predominando sobre as retrossinapses estagnadoras; as neossinapses da antibeligerância
fixadas para o resto da vida humana; a formação de neossinapses a partir da renúncia às mágoas
pessoais.
Ciclologia: o ciclo incômodo–reflexão–compreensão–pacificação–refratariedade acolhedora; o uso da racionalidade para sair do ciclo persecutório vítima-algoz; o ciclo necessidade
evolutiva–priorização–conquista–sustentação–domínio; o ciclo meta-conquista.
Enumerologia: a autoimunidade; a autodefensibilidade; a refratariedade; a imparcialidade; a equidade; a isenção; a imperturbabilidade.
Binomiologia: o binômio equilíbrio energossomático–imunidade holossomática preservada; o binômio persistência–paciência mentalsomática; o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binômio qualificação pessoal–qualificação grupal.
Interaciologia: a interação dosagem de autopacificação–dosagem de autoimunidade;
a interação mitridatismo paciológico–libertação do belicismo; a interação imunidade paciológica–desperticidade; a interação egocídio-antibelicismo; a interação autossuficiência evolutiva–
–autossuperação da competitividade; a interação dos contrários.
Crescendologia: o crescendo impulsividade–comedimento cosmoético; o crescendo intoxicação patopensênica doentia–ortopensenidade pacifista sadia; o crescendo mentalidade belicista–mentalidade pacifista.
Trinomiologia: o trinômio mitridático dose mínima–dose diária–maturação; o trinômio
domínio das emoções–equidade–autopacificação; o trinômio automitridatismo–autossegurança–
–êxito evolutivo; o trinômio domínio bioenergético–pacificação emocional–racionalidade multidimensional; as reciclagens necessárias para a autossuperação do trinômio incômodo-reatividade-autassédio.
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Polinomiologia: o polinômio mitridatismo paciológico–imperturbabilidade–sobrepairamento–cosmovisão evolutiva; o polinômio subcérebro domado–imaturidades superadas–assistência qualificada–evolução dinamizada; o polinômio compreensão-compromisso-vivência-exemplarismo interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo mitridatismo / intoxicação; o antagonismo anticonflituosidade / indiferença; o antagonismo paz / guerra; o antagonismo cultura da antiviolência
/ cultura da violência; o antagonismo assédio refratário / assédio receptor; o antagonismo fleuma do desperto / insensibiblidade do serial killer; o antagonismo pensenosfera pacífica / pensenosfera agressiva; o antagonismo ataque / objeção.
Paradoxologia: o paradoxo imunológico de ingerir o veneno para se defender dele; o paradoxo de somente a consciência aberta a novas experiências cosmoéticas manter o corpo fechado aos assédios interconscienciais.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a desassediocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da megafraternidade evolutiva; o fim da lei patológica da pena de morte; o término da lei patológica de talião.
Filiologia: a paciofilia; a anticonflitofilia; a conscienciofilia; a desafiofilia; a reciclofilia;
a autocurofilia; a neofilia.
Fobiologia: a neofobia; a recexofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da autovitimização; o antídoto da síndrome da
patopensenidade.
Maniologia: a mania antievolutiva de viver pautado pelas manifestações instintivas subcerebrais; o fim da mania dos ansiolíticos.
Mitologia: o mito do bom selvagem; o fim da submissão pessoal aos mitos; o descarte dos
mitos milenares.
Holotecologia: a pacioteca; a pacificoteca; a pensenoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a despertoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Paciologia; a Autopacifismologia; a Autopesquisologia; a Autexperimentologia; a Parapercepciologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Proexologia; a Autodespertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o paciólogo; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a pacióloga; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo
sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mitridatismo paciológico inato = a predisposição ao antibelicismo vincado na paragenética; mitridatismo paciológico adquirido = a predisposição ao antibelicismo conquistado por meio dos autesforços recinológicos nesta vida intrafísica.
Culturologia: a cultura da paz; a cultura da Despertologia; a cultura da megafraternidade.
Incômodos. Dentro da Automaturologia, torna-se indispensável encarar os incômodos pessoais na condição de gotas de veneno necessários para fomentar a autorreciclagem, constituindo,
assim, o antígeno para a formação do automitridatismo paciológico.
Reeducação. No contexto da Reeducaciologia, o mitridatismo paciológico há de ser vivenciado a partir das autossuperações e do progressivo autaperfeiçoamento, por meio dos trafores
predominantes na estrutura íntima da consciência. Eis, a seguir, em ordem alfabética, 15 atitudes
capazes de impulsionar o processo de recin em prol da manutenção da paz íntima:
01. Antivitimização: a eliminação das autoculpas.
02. Autequilíbrio: a ausência de ansiedade e antirreatividade emocional.
03. Autoconfiança: o autenfrentamento e superação da hipersensibilidade tola às heterocríticas.
04. Autodesassédio: o corte definitivo dos autassédios.
05. Bom senso: a extinção dos acumpliciamentos negativos.
06. Coragem: a ausência de medos.
07. Desrepressão: a desarticulação dos mecanismos de defesa do ego (MDEs).
08. Firmeza: a resistência pacífica às adversidades e atribulações.
09. Imparcialidade: a autodeterminação de não tomar partido, porém, resolver as contendas.
10. Ponderação: a aquisição da capacidade de resolver conflitos de maneira estratégica
e construtiva.
11. Prudência: a decisão íntima de manter a autovigilância constante para o convívio
com imaturidades e pertúrbios alheios, sem contaminações.
12. Resiliência: a ampliação da capacidade de tolerância às frustações.
13. Retilinearidade: a eliminação dos pecadilhos mentais.
14. Sensatez: o ato de não querer ter sempre razão, pondo fim às decisões de cima para
baixo.
15. Vontade: o empenho em permanecer no estado de pacificação íntima.
Foco. Sob a ótica da Autexperimentologia, as aquisições traforísticas a partir dos esforços pessoais corroboram para a extinção do desperdício de energia com autodefesas infrutíferas
e reforçam a manutenção do foco principal da automanifestação na imunização e fortalecimento
da paz intraconsciencial. A autopacificação vem pelo mentalsoma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mitridatismo paciológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
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Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
Cláusula pacifista: Pacifismologia; Homeostático.
Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
Crescendo pacifismo-Paciologia: Paciologia; Homeostático.
Instante cosmoetificador: Autocosmoeticologia; Homeostático.
Paciograma: Paciologia; Homeostático.
Paciologia: Holopesquisologia; Homeostático.
Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
Pseudo-harmonia: Harmoniologia; Neutro.
Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
Sobrepairamento: Holomaturologia; Homeostático.
Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.

NO PROCESSO DO MITRIDATISMO PACIOLÓGICO TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A DISPOSIÇÃO PARA TIRAR PROVEITO EVOLUTIVO DOS ATAQUES DE QUALQUER NATUREZA,
EXERCÍCIO PRÁTICO PELA CONQUISTA DA PAZ ÍNTIMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, resiste pacificamente às adversidades da vida
com a pensenidade equilibrada e cosmoética? O nível de mitridatismo paciológico pessoal já permite tal manifestação?
Bibliografia Específica:
1. Ceotto, Barbara; Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. e posf. Leonardo Rodrigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26 enus.; 22
estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31filmes; 1nota; 73 refs.; 1 apênd.; alf.;
geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 102.
2. Rosenberg, B. Marshall; Comunicação Não-violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; revisor Dominic Barter; trad.
Mário Vilela; 286 p.; 13 caps.; 6 relatos; 3 E-mails; 40 enus.; 1 tab.; 5 testes; 3 websites; 55 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3ª Ed.; Ágora; São Paulo, SP; 2006; páginas 35, 37 a 41 e 50.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
373 e 490.
4. Idem; Homo sapiens Reurbanisatus; revisão Equipe de Revisores do Holociclo; 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 376 e 496.
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MIUDEZA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A miudeza é a característica da realidade miúda, pequena ou coisa sem importância, de pouco valor, insignificante.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo miúdo procede do idioma Latim, minutus, “diminuído; enfraquecido; debilitado”, de minuere, “fazer em pedaços; esmigalhar; espedaçar; definhar; decrescer;
reduzir; diminuir”. Surgiu no Século XIII. A palavra miudeza apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Pormenor descartável. 02. Minúcia; minuciosidade. 03. Minudência. 04. Migalhice. 05. Fragmento desprezível. 06. Retalho. 07. Fração. 08. Átomo. 09. Bagatela; insignificância. 10. Bugiganga; cacareco; infraordinário.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo miúdo: miúda; miudagem; miudar; miúdas; miudear; miudeira; miudeiro; miudeza; miúdico; miudinha;
miudinho.
Neologia. As duas expressões compostas miudeza útil dispensável e miudeza patológica
dispensável são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Grandeza. 02. Cosmovisão. 03. Cosmometria. 04. Cosmosofia.
05. Tudologia. 06. Abordagem máxima; holanálise. 07. Megafocologia. 08. Detalhismo; paramicrochip. 09. Pantologia. 10. Inventariologia.
Estrangeirismologia: os knick-knacks; a apex mentis; o minilocus; a Weltanschauung.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades das grandezas evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a miudeza; o retalho; o Perdularismo; o exame minucioso dos detalhes; o predomínio perigoso das miudezas na Era da Fartura; a dispersão consciencial a partir da excessiva
atenção ao insignificante; o olho clínico para o essencial; o ato de saber estabelecer o limite das
coisas; a discriminação lógica nas abordagens; a dissecção analítica; a realidade excluível; a realidade descartável; a dissecção prioritária das realidades, dos fatos e dos parafatos; a ortocentralidade em primeiro plano; o juízo crítico; a noção de macrossenso; a holanálise percuciente; a identificação do secundário; o descarte inteligente do secundário; o autodesprendimento dos utensílios
inúteis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da medida consciencial.
Tecnologia: a técnica da atomização cognitiva; a vivência inteligente da técnica do detalhismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Especializados.
Efeitologia: os efeitos sadios da moderação.
Enumerologia: o ilustre desconhecido; o nome apagado; a personalidade de baixo coturno; o homem de meia-tijela; a pessoa reduzida à expressão mais simples; o gota de água no oceano; o ninguém.
Binomiologia: o binômio verdade-limite.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco.
Crescendologia: o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo microscópio-telescópio; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial.
Polinomiologia: o polinômio inutilidades-futilidades-banalidades-frivolidades.
Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / bagulhos energéticos; o antagonismo
especialismo / generalismo; o antagonismo realidade acolhível / realidade repudiável; o antagonismo medida correta / medida incorreta; o antagonismo visão / amaurose.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às pesquisas.
Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a efemeroteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a analiticoteca; a metodoteca; a experimentoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia; a Autolucidologia; a Prospecciologia; a Dissecciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a pessoa minuciosa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmanalista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmanalista.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens justometitor; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens electronoticus; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens analyticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miudeza útil dispensável = o telefone celular; miudeza patológica dispensável = a adega.
Culturologia: a cultura patológica da Inutilogia.
Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, duas categorias básicas de miudezas a serem pesquisadas por qualquer conscin lúcida:
1. Úteis: e, não raramente, dispensáveis por serem atravancadoras, por exemplo, o celular, o telefonema; o E-mail.
2. Patológicas: e, não raramente, dispensáveis por serem regressivas, por exemplo,
o cinzeiro; a adega; o bar doméstico.
Evitaciologia. À conscin autorganizada e plenamente entrosada com a própria proéxis,
até o E-mail, o ato de atender o telefone ou o uso do celular pessoal podem ser miudezas evitáveis
e, portanto, dispensáveis.
Priorologia. Tal posicionamento não significa esnobismo, mas eficácia da autopriorização evolutiva.
Inutilogia. Na vida humana sobrevém o rolo compressor das inutilidades onipresentes
potencializadas pela cultura inútil.
Tecnologia. Até mesmo a Tecnologia apresenta, racionalmente, limites funcionais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a miudeza, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Corte da realidade: Autopesquisologia; Neutro.
03. Detalhe irretocável: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
05. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
06. Nuança: Experimentologia; Neutro.
07. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
08. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
09. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
10. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.

AS MIUDEZAS COMPÕEM O ENTORNO DE TODA
EXISTÊNCIA HUMANA E EXIGEM CONSTANTE ATENÇÃO
A FIM DE NÃO ATRAVANCAR O DESENVOLVIMENTO
DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as miudezas na própria vida?
Como interpreta os fatos abordados aqui?
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MNEMOGRAMA
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mnemograma é o instrumento de aferição da qualidade e quantidade de
memórias da conscin lúcida, homem ou mulher, a partir de autorreflexões profundas e de respostas sinceras à listagem técnica de questionamentos referentes aos principais marcos existenciais
e seriexológicos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição mnemo é proveniente do idioma Grego, mneme,
“memória; lembrança”, e mnemon, “que se lembra”. O segundo elemento de composição grama
também provém do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”.
Sinonimologia: 1. Memoriograma. 2. Mementograma. 3. Técnica de autavaliação
mnemossomática. 4. Inventário mnemossomático.
Neologia. As duas expressões compostas mnemograma pessoal e mnemograma grupal
são neologismos técnicos da Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Errograma. 2. Encefalograma. 3. Hipomnésia.
Estrangeirismologia: a memorabilia consciencial; o Retrocognitarium pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos cuidados mnemônicos e paramnemônicos.
Megapensenenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o assunto:
– Evolução: expansão holomnemônica.
Coloquiologia. – O pior lápis é mais eficiente do que a melhor memória.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mnemossomatologia; o holopensene da autorreflexão dirigida; o holopensene do colecionismo de automemórias; o holopensene da Retrocogniciologia; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o holopensene da Mentalsomatologia; o holopensene da escrita.
Fatologia: o mnenograma; o teste autoimposto das próprias memórias; a aferição da capacidade mnemônica; a funcionalidade mnemônica; a seletividade mnemônica; a constelação
mnemônica; a autorreflexão mnemônica; o retoque mnemônico; o estoque mnemônico; as camadas mnemônicas; o descortino intencional da autobiografia; o nível de fluidez das memórias; o fato de a lembrança de certa memória ativar outras memórias; o movediço mundo das autorrecordações; a tendência cerebral de preencher as lacunas mnemônicas; o acesso associativo enquanto capacidade de a consciência pinçar qualquer memória de várias maneiras diferentes, por exemplo
por associações semânticas ou perceptivas (memória relacional); o nascimento do interesse pelos
detalhes vivenciados a fim de fixar a automemória (Detalhismologia); a necessária organização
mental para acessar memória específica; o engarrafamento neuronal ocasionado pela evocação
mnemônica; o banco de dados mnemônicos pessoais na condição de biblioteca intraconsciencial;
a importância do registro manuscrito e computacional as soon as possible; a azáfama da cotidianidade hodierna impossibilitando a fixação mnemônica adequada; a condição da conscin multitarefas colecionando lapsos mnemônicos; a exigência da atenção para o adequado armazenamento da memória; a sobrecarga cognitiva imposta pela Era da Fartura atual; a tendência moderna pela busca do disponível e não do melhor, do mais funcional ou do mais prioritário; o excesso
de decisões inúteis sobrecarregando o cérebro; o ponto cego cognitivo; a cegueira por desatenção;
o gorila invisível; o mnemotropismo consciencial; a escrita na condição de elemento fixador das
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memórias; o casamento da Historiografia com a Memoriologia; o repertório cognitivo embasando
a mnemossomaticidade; a autoprofilaxia proexológica através da homeostase mnemossomática.
Parafatologia: a holomemória na condição de megabanco de dados consciencial; as retrocognições na condição de refluxo mnemônico; o mnemograma contribuindo para as retrocognições explícitas; os reencontros seriexológicos diários ativando a holomemória, porém normalmente sem decodificação pela memória cortical; a soltura paracerebral ocasionada pelos cursos de
campo da Conscienciologia; as imersões retrocognitivas conscientes potencializando as retrocognições assistidas; a pesquisa dos elos holobiográficos da conscin lúcida; a recuperação das senhas
intermissivas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático melhorando a descoincidência dos chacras superiores; a sinalética energética e parapsíquica pessoal de base retrocognitiva; a tenepes permitindo ativação mnemônica e holomnemônica; a autoconfiança retrocognitiva;
os marcos holomnemônicos pessoais e grupais; as reações de aniversário seriexológicas; a retrossenha permeando as memórias de outras vidas; a retrovida crítica vincando o paracérebro da
conscin intermissivista; a importância da Paracronologia no contexto mnemônico (pessoal) e evolutivo (grupal); as paramemórias implícitas sustentando a paragenética consciencial (Paracerebrologia); as memórias úteis da vida atual encapsuladas em gescons autorrevezamentais; o acervo bibliográfico da Conscienciologia (memória coletiva multidimensional e interexistencial).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atenção-memória; o sinergismo registro-recordação.
Principiologia: o princípio evolutivo da afinidade interconsciencial.
Teoriologia: a teoria do modelo organizador biológico (Paracerebrologia); a teoria da
Escala de Autoconsciência Contínua.
Tecnologia: a técnica da ars mnemonica (espaços da memória); as técnicas de desoneração cerebral; as técnicas de registro autopesquisístico.
Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia.
Efeitologia: o efeito do tempo sobre a memória.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela revisão das próprias memórias.
Ciclologia: o ciclo mnemônico aquisição da informação–retenção da informação–evocação da informação.
Enumerologia: a organização mnemônica; a organização cerebral; a organização mental; a organização pensênica; a organização intelectual; a organização paracerebral; a organização intraconsciencial. A exercitação mnemônica; a ginástica mnemônica; a ativação mnemônica;
a agilidade mnemônica; a destreza mnemônica; a desenvoltura mnemônica; a homeostase mnemônica.
Binomiologia: o binômio mnemograma-parapsicoteca; o binômio foto da infância–reação mnemônica.
Interaciologia: a interação neoaprendizados–ampliação mnemônica; a interação memória individual–memória grupal; a interação memória-emoção; a interação associação de ideias–desempenho mnemônico; a interação neurônio-neurotransmissor; a interação campo energético–hipocampo cerebral; a interação estresse-hipomnésia.
Crescendologia: o crescendo do acesso holomnemônico na Evoluciologia; o crescendo
lucidez retrocognitva–discernimento interassistencial técnico; o crescendo mnemograma teático–
–taquipsiquismo funcional.
Trinomiologia: o trinômio cérebro-paracérebro-holomemória.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
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Antagonismologia: o antagonismo mnemônico atenção focada / dispersão consciencial;
o antagonismo fixação mnemônica / evaporação mnemônica.
Paradoxologia: o paradoxo de o esquecimento ser fundamental para a memória.
Legislogia: as leis seriexológicas da evolução.
Filiologia: a mnemofilia.
Sindromologia: a síndrome das falsas memórias; a síndrome da pressa.
Holotecologia: a memorioteca; a neuroteca; a retrocognoteca; a seriexoteca; a grafoteca; a analiticoteca; a parapercepcioteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Holomemoriologia; a Parafisiologia;
a Holossomatologia; a Neuroconscienciologia; a Paraneurologia; a Paracerebrologia; a Grafopensenologia; a Holobiografologia; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o seriexólogo; o seriexômetra; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o mnemonista; o memorialista; o mnemossomaticista; o mnemólogo; o holomemorizador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a seriexóloga; a seriexômetra; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a mnemonista; a memorialista; a mnemossomaticista; a mnemóloga; a holomemorizadora.
Hominologia: o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens tachymnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mnemograma pessoal = o inventário de memórias da conscin, homem ou
mulher; mnemograma grupal = o inventário de memórias compartilhadas por determinado conjunto de conscins.
Culturologia: a cultura da memória; a cultura da Paracronologia.
Atenção. Sob a ótica da Neurociência, a atenção é considerada o recurso mental mais
importante para qualquer organismo. Por meio da atenção, o cérebro consegue selecionar os aspectos mais importantes a serem transmitidos à percepção consciente.
Filtro. Somente após o filtro de atenção funcionar, a consciência poderá tomar decisões,
deter-se no mais importante, formar memórias e não sobrecarregar o Sistema Nervoso Central
(SNC) com vasta gama de informações sem qualquer utilidade.
Verbos. Considerando a Experimentologia, eis 10 ações essenciais na melhoria da capacidade mnemônica pessoal, expressas a partir dos respectivos verbos listados na ordem alfabética:
01. Anotar.
02. Associar.
03. Atentar-se.
04. Dormir.
05. Exercitar-se.
06. Falar (sobre).
07. Listar.
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08. Questionar.
09. Refletir.
10. Repetir.
Preparo. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a ativação mnemônica mais profunda, confiável e detalhista exige acalmia, reflexão, persistência e desintoxicação holossomática por meio
do EV.
Autobiografia. Atinente à Experimentologia, a técnica do mnenograma consiste no isolamento da conscin por pelo menos 3 horas consecutivas a fim de responder dezenas de perguntas
concernentes aos principais aspectos ou fases da vida atual, incluindo vivências parapsíquicas
marcantes.
Objetivos. O mnemograma possui, pelo menos, 10 objetivos gerais listados a seguir na
ordem alfabética das especialidades afins:
01. Autobiografologia: amarração de pontas acerca da manifestação pessoal.
02. Autoproexologia: aferição do desempenho proexológico pessoal.
03. Autorretrocogniciologia: promoção de retrocognições lúcidas por favorecer maior
interação da holomemória com o cérebro físico.
04. Cosmovisiologia: ampliação da visão de conjunto consciente (cosmovisão) acerca
da autovivência egocármica.
05. Evocaciologia: evocação técnica de holopensenes e consciências melhorando o desempenho tenepessológico.
06. Frontochacrologia: ativação ostensiva dos chacras superiores com reflexos profícuos na sinalética energética e paraspsíquica.
07. Holobiografologia: distanciamento para enxergar insinuações seriexológicas óbvias, porém sutis, na cotidianidade pessoal.
08. Holocarmologia: avaliação do saldo holocármico pessoal fornecendo elementos para o adequado preenchimento do Livro dos Credores Grupocármicos.
09. Memoriologia: qualificação do rendimento da memória pessoal após o diagnóstico
das falhas mnemônicas (lapsus memoriae).
10. Paracerebrologia: percepção de descoincidência da paracabeça com possibilidade
da vivência do irrompimento paracerebral.
Listagem. Considerando a Memoriologia, eis, dentre outras, 25 perguntas na ordem alfabética das especialidades-chave, capazes de compor o mnemograma da conscin lúcida interessada, homem ou mulher, ao refletir mais seriamente sobre as próprias experiências da atual vida:
01. Autocriticologia. Quais as maiores imaturidades cometidas por você até o presente
momento?
02. Bibliologia. Qual o livro preferido por você e os respectivos autores e temas?
03. Cinematografologia. Qual o filme cinematográfico preferido por você? Por qual
motivo?
04. Companhiologia. Quais as pessoas com quem você já morou? Quando e onde foi?
05. Conscienciologia. Quando, onde e como foi o primeiro contato com a Conscienciologia? Quem estava com você?
06. Constrangimentologia. Liste as maiores gafes (situações embaraçosas) vividas por
você nessa vida.
07. Cronologia. Qual a memória mais antiga da vida atual você é capaz de se recordar?
08. Docenciologia. Liste os professores pessoais mais marcantes ao longo da vida.
09. Experimentologia. Quais os principais feitos proexológicos pessoais até o momento? Quais os critérios utilizados?
10. Gastrossomatologia. Quais os pratos preferidos por você?
11. Genopensenologia. Quais as principais ideias inatas pessoais?
12. Geografologia. Liste em ordem cronológica os lugares onde você já morou.
13. Heteropesquisologia. Quais atitudes dos outros mais o incomodam?
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14. Infanciologia. Quais os brinquedos preferidos da infância?
15. Intermissiologia. Quais as memórias intermissivas recuperadas por você?
16. Musicologia. Qual a música preferida por você e os respectivos cantores(as)?
17. Megaeuforizaciologia. Quais os momentos mais felizes da vida atual?
18. Memoriologia. Você se recorda onde estava no dia 11 de setembro de 2001?
19. Multiexistenciologia. Liste os principais amigos da vida atual, assinalando quando
e onde os conheceu. Há amizades raríssimas? Quantas?
20. Olfatologia. Quais os cheiros mais marcantes da vida atual?
21. Parafatologia. Liste os principais acidentes pelo quais você já passou.
22. Psicossomatologia. Quais os maiores traumas emocionais ocorridos na vida atual?
23. Retrocogniciologia. Liste as retrocognições vivenciadas por você, assinalando
a mais marcante. Quais foram os detalhes? Quais as lacunas?
24. Viajologia. Qual a viagem mais marcante da vida atual?
25. Zoologia. Quantos bichos de estimação você teve? Quais os nomes?
Evolução. No âmbito da pós-dessomática, importa lembrar serem as memórias pessoais
o único legado interdimensional da consciência. Memórias: aprendizado evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mnemograma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
02. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
03. Autobiografia técnica: Autopesquisologia; Neutro.
04. Enumeração generalizada: Enumerologia; Neutro.
05. Esquecimento trágico: Holomemoriologia; Nosográfico.
06. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
07. Higiene mnemônica: Mnemotecnologia; Homeostático.
08. Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
09. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
10. Memória contínua: Holomemoriologia; Neutro.
11. Mnemotécnica vocabular: Mnemossomatologia; Neutro.
12. Noite de gala mnemônica: Holomemoriologia; Homeostático.
13. Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
14. Taxologia das retrocognições: Retrocogniciologia; Neutro.
15. Taxologia mnemônica: Holomnemossomatologia; Neutro.

O MNEMOGRAMA É INSTRUMENTO DE AUTOPESQUISA
SUPERPRIORITÁRIO PARA TODO INTERMISSIVISTA INTERESSADO EM MELHORAR O PATAMAR DAS AUTORRETROCOGNIÇÕES EXTRAFÍSICAS E RETROBIOGRÁFICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já listou de modo técnico e organizado os principais fatos e parafatos da vida atual? Motiva-se a fazê-lo regularmente?
P. F.
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MNEMOTÉCNICA VOCABULAR
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mnemotécnica vocabular é a técnica, estratégia ou método empregado
para a recuperação das palavras-problema ou problemáticas, não assimiladas corretamente e, ao
apresentarem dificuldade crônica de retenção, são sempre esquecidas pela pessoa gerando a condição de branco mental, rotina negativa ou minifalha mnésica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição mnemo vem do idioma Grego, mneme,
“memória; lembrança”, e mnemon, “que se lembra”. O segundo elemento de composição técnica
deriva do mesmo idioma Grego, tékhne, “Arte manual; indústria; artesania”. O termo vocábulo
provém do mesmo idioma Latim, vocabulum, “nome; denominação; palavra; termo; maneira de
chamar”. Apareceu no Século XIV. A palavra vocabular surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Mnemotécnica Nominativa. 2. Mnemônica Vocabular. 3. Mnemotécnica Específica. 4. Mnemotécnica Formal. 5. Mnemotecnia vocabular.
Neologia. As 3 expressões compostas mnemotécnica vocabular, mnemotécnica vocabular amadora e mnemotécnica vocabular profissional são neologismos técnicos da Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Mnemotécnica Numeral. 2. Mnemotécnica Cronêmica. 3. Mnemotécnica Conteudística.
Estrangeirismologia: a keyword; a missed reference word; a mentis defatigatio; o breakthrough mnemônico; o link mental entre a palavra (forma) e o fato (conteúdo).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à mnemotécnica vocabular.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas mnemônicas; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade.
Fatologia: a palavra-problema; a expressão problemática; a inserção mnemônica errada;
o mau arquivamento mnemônico de determinada palavra ao modo da gaveta malfechada; o esquecimento; o branco mental; a palavra esquecida durante a exposição oral; a palavra esquecida na
redação; o esquecimento da palavra-chave; o esquecimento do unitermo; o esquecimento da senha; o esquecimento da fala do ator; a omissão coloquial; o lapso de memória; a lacuna óbvia da
lembrança para si mesmo; a hipomnésia vocabular; a tendência de cronicificação da minifalha negligenciada; a memória falhada; os dados falhos; a retenção ineficaz cronicificada; a repetição da
minifalha tornada rotineira; o fato de toda pessoa enfrentar a minifalha de algumas palavras-problema; o neoconstructo de grafia difícil ou pronúncia complicada; a influência emocional ou psicossomática prejudicando a retenção da palavra; a força do preconceito travando a memória pessoal; a apriorismose quanto às palavras; a correlação da hipomnésia com o fato de toda conscin
apresentar algum tipo de alergia, idiossincrasia, intolerância alimentar ou medicamentosa; a inteligência da reparação instantânea da falha; o processo de correção da hipomnésia; o ponto no
ouvido; o ponto no palco.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico minifalha intelectiva–minifalha parapsíquica.
Principiologia: o princípio de causa e efeito.
Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal.
Tecnologia: a mnemotécnica vocabular; a técnica terapêutica da hipomnésia nominativa; a sabedoria da técnica do detalhismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos compensadores da correção imediata das minifalhas; o efeito halo cortical da boa memória.
Ciclologia: o ciclo patológico falha-fiasco-fracasso.
Binomiologia: o binômio erro-acerto; o binômio falha-correção; o binômio memória
recente (curto prazo)–memória remota (longo prazo).
Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória.
Crescendologia: o crescendo patológico minifalha-megafalha.
Trinomiologia: o trinômio patológico preguiça-acídia-acrasia; o trinômio técnico concentração-repetição-memorização; o trinômio dieta nutritiva–sono repousante–ginástica moderada.
Polinomiologia: o polinômio captação-fixação-manutenção-recuperação; o polinômio
comunicativo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo erro óbvio / pessoa autoconsciente; o antagonismo
aprender / decorar.
Paradoxologia: o paradoxo da megainteligência com minifalhas.
Politicologia: a vulgocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a raciocinofilia; a mnemofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a cacofonofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a nosoteca; a memorioteca; a holomnemoteca; a evolucioteca; a tecnoteca; a cognoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Conformática; a Linguística; a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Sistematologia; a Etiologia; a Errologia; a Parapatologia; a Nosologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o locutor; o orador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a telefonista.
Hominologia: o Homo sapiens mnemotechnicus; o Homo sapiens inattentus; o Homo
sapiens negligens; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens orator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens communicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mnemotécnica vocabular amadora = a da pessoa principiante com os
próprios lapsos mnemônicos; mnemotécnica vocabular profissional = a da pessoa atenta e corretora imediata dos próprios lapsos mnemônicos.
Culturologia: a cultura da Mnemossomatologia.
Taxologia. Sob a ótica da Mnemossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
8 palavras ou expressões compostas podendo constituírem vocábulos-problemas de retenção mnemônica, sobre as quais são apresentadas soluções triviais ou técnicas simples de fixação, por meio
da interpretação diversificada das palavras, trocadilhos ou exposições de duplo sentido:
1. Admonitório: adjetivo; “passível de admoestação”. Técnica: o ato de admitir o monitoramento do dormitório.
2. Bidu Sayão: nome próprio; Onomástica; a grande cantora brasileira. Técnica: a óbvia
saia comprida da cantora lírica. Neste caso, o problema hipomnéstico pode ser gerado pela inexperiência pessoal a respeito da música clássica.
3. Cacófato: substantivo masculino; “palavra ou expressão obscena, ridícula ou fora do
contexto”. Técnica: o pedaço (caco) do fato. Neste caso, o problema hipomnéstico pode surgir pela recusa pessoal do emprego de palavrões ou expressões chulas.
4. Descoincidência: substantivo feminino; “o ato ou efeito de descoincidir”. Técnica: os
10 coices em sequência.
5. Pasqualini: sobrenome; Onomástica; o grande político gaúcho. Técnica: a linha política da Páscoa. Neste caso, o problema hipomnéstico pode ser mantido pela idiossincrasia da pessoa à Politicologia.
6. Schadenfreude: o vocábulo do idioma alemão, expressão internacional para significar “satisfação malévola”. Técnica: o chá de Freud.
7. Terebintina: substantivo comum; o detergente da manga. Técnica: Tereza da Bentinha. Neste caso, o problema hipomnéstico pode ter surgido pela intolerância da pessoa à fruta
manga.
8. Versificação: substantivo comum; cacófato simples; trocadilho; o método poético.
Técnica: o doente tem tratado de ver se fica sadio. Neste caso, o problema hipomnéstico pode ser
atribuído à pessoa antipoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mnemotécnica vocabular, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
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Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
Lixo mnemônico: Holomnemônica; Neutro.
Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
Palavra-chave: Comunicologia; Neutro.
Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
Retrospectiva autodesassediadora: Mnemossomatologia; Homeostático.
Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.

NO MULTIFACETADO UNIVERSO DA COMUNICABILIDADE,
A MNEMOTÉCNICA SIMPLES APLICADA À RECUPERAÇÃO
DA PALAVRA OU EXPRESSÃO ESQUECIDA, E IDENTIFICADA, AUMENTA A AUTOCONFIANÇA DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou quais as próprias palavras rotineiramente esquecidas? Qual providência você toma para sanar tal deficiência?
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MODELO CONTÍGUO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O modelo contíguo é a consciência humana mais próxima, à mão, da conscin lúcida, com nível evolutivo reconhecida e teaticamente superior, representando o modelo-padrão à vista, objetivo, direto, exemplar, protótipo, paradigmático da condição evolutiva pessoal
a ser alcançada, se possível de imediato, ainda nesta vida intrafísica e com a atual programação
existencial, no caminho da evolução.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra modelo vem do idioma Italiano, modelo, “protótipo; imagem
a qual se copia em escultura ou pintura; representação em pequena escala de objeto a ser executado em tamanho maior, o que se deve imitar, pela sua perfeição”, e esta do idioma Latim Vulgar,
modellum, de modus, “medida em geral; moderação; maneira de (se) conduzir ou de (se) dirigir;
maneira de ser ou de fazer”. Apareceu no Século XVI. O termo contíguo deriva do idioma Latim,
contiguus, “próximo; adjacente”. Surgiu também no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Modelo humano próximo. 02. Modelo imediato ideal. 03. Modelo
humano direto. 04. Modelo exemplar. 05. Modelo-vivo. 06. Exemplo vivo. 07. Modelo imitável. 08. Modelo palpável. 09. Modelo evolutivo prático. 10. Protótipo direto.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo contíguo:
contígua; contiguação; contiguada; contiguado; contiguar; contiguidade.
Neologia. As 3 expressões compostas modelo contíguo, modelo contíguo óbvio e modelo
contíguo sigiloso são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Modelo remoto. 2. Modelo distante. 3. Modelo extrafísico. 4. Modelo regressivo. 5. Pessoa antimodelo. 6. Pseudomodelo evolutivo.
Estrangeirismologia: a personalidade sui generis; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade aberta; os homopensenes; a homopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o modelo contíguo; a ausência da inveja na pesquisa correta da conscin-cobaia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o Serenão, ou o Homo sapiens serenissimus, na condição de modelo evolutivo máximo, mais avançado, porém ainda distante para a conscin lúcida, quando intermissivista mas pré-serenona.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio de o feito exequível por 1 ser exequível por todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos autevolutivos do aproveitamento inteligente do convívio com
consciência-modelo; os efeitos autodesafiadores das condutas exemplares ainda inalcançadas.
Enumerologia: o modelo de comunicação tarística; o modelo de empatia interconsciencial; o modelo de prolificidade intelectual; o modelo de entrosamento multidimensional; o modelo
de prontidão interassistencial; o modelo de dinamismo recinológico; o modelo de otimização autevolutiva.
Trinomiologia: o autorregramento através do trinômio heteranálise etológica–reprodução de acertos–evitação de erros.
Polinomiologia: o polinômio observar-estudar-imitar-adquirir bons comportamentos
e procedimentos.
Antagonismologia: o antagonismo modelo / antimodelo; o antagonismo observador crítico / seguidor acrítico; o antagonismo cotejo consciencial interassistencial / comparação competitiva interassediadora; o antagonismo modelo fácil de ser imitado / modelo difícil de ser imitado.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a verponofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a epicentroteca; a socioteca; a gregarioteca; a experimentoteca; a mitoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Modelologia; a Paradigmologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia;
a Experimentologia; a Holopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia;
a conscin-modelo; a conscin-fonte inspiradora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o exemplificador cosmoético.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a exemplificadora
cosmoética.
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Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens referens; o Homo sapiens exemplaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: modelo contíguo óbvio = a consciência humana mais próxima, à mão, da
conscin lúcida, com nível evolutivo reconhecida e teaticamente superior, representando o modelo-padrão ideal mais à vista; modelo contíguo sigiloso = a consciência humana mais próxima,
à mão, da conscin lúcida, com nível evolutivo reconhecida e teaticamente superior, representando
o modelo-padrão ideal, contudo em condição mantida secretamente, de modo não exposta.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
personalidades capazes de serem modelos evolutivos contíguos para a conscin lúcida, homem ou
mulher:
01. Amizade raríssima.
02. Completista existencial.
03. Consciência atratora.
04. Epicon.
05. Maximorexista.
06. Ofiexista.
07. Parapsiquista.
08. Personalidade singular.
09. Ser desperto.
10. Tenepessista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o modelo contíguo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amostragem conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
07. Imitação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Imitação individual: Conviviologia; Neutro.
09. Inspirador humano: Perfilologia; Homeostático.
10. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Modelo mentalsomático: Comunicologia; Neutro.
12. Personalidade complexa: Conscienciometrologia; Neutro.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Referência: Autevoluciologia; Neutro.
15. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
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A PERSONALIDADE CONSIDERADA MODELO CONTÍGUO
CONSTITUI A EXPOSIÇÃO PERMANENTE, VIVA E DETALHISTA, DE AVALIAÇÃO CONSCIENCIOMETROLÓGICA
IDEAL PARA A CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou alguém capaz de personificar
o modelo contíguo ideal para você? Tal pessoa vive próxima ou distante?
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MODELO MENTALSOMÁTICO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O modelo mentalsomático é a criação de fórmula padrão de comunicação
empregando-se a mesma forma ou chapa específica para veicular conteúdos diferentes de maneira
constante.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra modelo vem do idioma Italiano, modelo, “protótipo; imagem
a qual se copia em escultura ou pintura; representação em pequena escala de objeto a ser executado em tamanho maior, o que se deve imitar, pela sua perfeição”, e esta do idioma Latim Vulgar,
modellum, de modus, “medida em geral; moderação; maneira de (se) conduzir ou de (se) dirigir;
maneira de ser ou de fazer”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência; razão; sabedoria; juízo; discernimento; memória”. Surgiu no Século XV. O termo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Plataforma mental. 2. Molde mentalsomático.
Neologia. As 3 expressões compostas modelo mentalsomático, modelo mentalsomático
elementar e modelo mentalsomático avançado são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Ideia original. 2. Comunicação diversificada.
Estrangeirismologia: a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da comunicação interconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade grafada; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
o modelo organizado pessoal de pensenizar.
Fatologia: o modelo mentalsomático; o modelo didático; o modelo técnico; o modelo
organizador dos pensamentos escritos; o apostilhamento comunicativo; a logicidade sintética;
a racionalidade compartilhada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da comunicabilidade moderna.
Tecnologia: a técnica de explicitação dos pensamentos escritos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciólogos.
Antagonismologia: o antagonismo modelo preexistente / neomodelo.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a verponofilia.
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Holotecologia: a ciencioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Modelologia; a Mentalsomatologia; a Conteudologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Holoculturologia;
a Interaciologia; a Holomemoriologia; a Confluenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens
neologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens professor;
o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: modelo mentalsomático elementar = a Estrangeirismologia conscienciológica; modelo mentalsomático avançado = a frase enfática conscienciológica.
Culturologia: a cultura da comunicação mentalsomática.
Equivalências. De acordo com a Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 categorias de expressões equivalentes para significar ou explicitar o modelo mentalsomático:
01. Bitola.
02. Cânone.
03. Chapa.
04. Espelho.
05. Esquema.
06. Forma.
07. Fórmula.
08. Gabarito.
09. Matriz.
10. Medida.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Módulo.
Molde.
Norma.
Padrão.
Placa.
Planilha.
Plataforma.
Praxe.
Protótipo.
Unidade.

Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de modelos mentaissomáticos empregados na redação da Enciclopédia da Conscienciologia:
01. Antonimologia: a enumeração numerada em crescendo.
02. Atributologia: as 3 capacidades básicas.
03. Definologia: o detalhismo explicitativo.
04. Enfaticologia: a fórmula da frase enfática.
05. Estrangeirismologia: a sequência diversificada.
06. Megapensenologia: os megapensenes trivocabulares.
07. Perfilologia: as 4 categorias básicas.
08. Remissiologia: a fórmula da listagem variável.
09. Sinonimologia: a enumeração numerada em crescendo.
10. Tematologia: os 3 temas básicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o modelo mentalsomático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
03. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
06. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
09. Frase enfática: Comunicologia; Homeostático.
10. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
11. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Referência: Autevoluciologia; Neutro.

A COMPREENSÃO QUANTO AOS MODELOS MENTAISSOMÁTICOS EMPREGADOS NA CONSCIENCIOLOGIA AMPLIFICA A COMPREENSÃO DO PESQUISADOR E DA PESQUISADORA EM QUALQUER CAMPO DE INVESTIGAÇÃO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, entende satisfatoriamente a estrutura dos modelos mentaissomáticos empregados na Enciclopédia da Conscienciologia? Tal fato favorece
a compreensão do texto?
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MOLDURA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A moldura é o caixilho empregado para guarnecer e adornar retratos, quadros e espelhos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo moldura vem do idioma Espanhol, moldura, “moldura”. Surgiu no
Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Molduragem. 02. Ornato. 03. Floreio. 04. Andaime. 05. Etiqueta.
06. Rótulo. 07. Decoração. 08. Terminologia. 09. Muleta. 10. Acréscimo dispensável.
Neologia. Os 2 vocábulos minimoldura e megamoldura são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Retrato. 2. Quadro. 3. Conteudologia. 4. Essência indispensável.
5. Argumentologia.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da visão no megafoco evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a moldura; as molduras evolutivas; as molduras descartáveis; a exclusão inteligente das molduras dispensáveis; a autoconscientização do papel das molduras na vida consciencial; a moldura não é a tela; a troca desvantajosa da mensagem pela moldura; a troca desvantajosa do medicamento pelo placebo; a troca desvantajosa do concreto pelo provável; a moldura
das roupas brilhantes; a moldura-ilusão; a moldura-Maya; a acabativa das realidades; as superficialidades evitáveis da vida humana; as sutilezas da evolução da consciência; a inversão dos valores consagrados pelos convencionalismos; os andaimes conscienciais; a inteligência evolutiva
(IE); a relação mensagem-moldura; o tesauro de conteúdos da Conscienciologia.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Binomiologia: o binômio conteúdo-forma.
Antagonismologia: o antagonismo cabeça-essência / coroa-moldura; o antagonismo
mensagem qualitativa / moldura quantitativa; o antagonismo projeto aberto / obra acabada.
Holotecologia: a estiloteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Conformática; a Recexologia; a Invexologia; a Priorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o moldureiro da evolução; o formalista; o pré-serenão vulgar; o conteudista; o pesquisador.
Femininologia: a moldureira da evolução; a formalista; a pré-serenona vulgar; a conteudista; a pesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens palcophilicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens behavior; o Homo sapiens animalis; o Homo
sapiens incautus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimoldura evolutiva = o crachá no voluntário ou voluntária da Instituição Conscienciocêntrica (IC); megamoldura evolutiva = a oficina extrafísica (ofiex) pessoal
atuante do ofiexista, homem ou mulher.
Tolices. Segundo a Evoluciologia, há quem faça da proéxis a moldura mais ampla e espetacular em relação à mensagem da tela, tendo até quem busca viver somente na condição de
maxipeça do minimecanismo assistencial.
Tabelologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
a tabela com 10 paralelos essenciais entre os conteúdos conscienciais fundamentais e as molduras
secundárias, a menor, na vida intrafísica:
Tabela – Paralelos Conteúdos / Molduras
Nos

Conteúdos Mais Permanentes

Molduras Mais Fugazes

01. Objetivos ou fins da Evoluciologia

Meios ou instrumentos efêmeros

02. Autodidatismo da Autopesquisologia

Academicismo ou diplomas (currículo)

03. Mensagem ou essência da Fatuística

Forma ou apresentação da realidade

04. Aplicação dos originais ou neoideias

Administração dos documentos

05. Interassistencialidade da Parageneticologia Família nuclear da árvore genealógica
06. Autodiscernimento da Mentalsomatologia Finitude do cérebro humano ou do soma
07. Prioridade dos 99% da Conteudologia

Periferia do 1% da teoria (continente)

08. Verponarium da Heurística (neoideias)

Emprego do maquinário transitório

09. Parapsiquismo da Parapercepciologia

Fisicalismo temporário eletronótico

10. Autorrevezamentos da Seriexologia

Zeitgeist ou o palco humano efêmero

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a moldura, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
2. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
3. Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
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4.
5.
6.
7.

Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.

AS MOLDURAS HUMANAS REPRESENTAM VIGOROSOS
TRAVÕES MANTENDO A CONSCIN, QUANDO INCAUTA,
NO PORÃO CONSCIENCIAL, NA ROBÉXIS, NA MESMÉXIS
E NO REGRESSISMO PERANTE A EVOLUCIOLOGIA.
Questionologia. Você vive sob o predomínio dos conteúdos conscienciais ou sob o jugo
de molduras transitórias? Qual moldura atravancadora ainda atua sobre você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 368.
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 1.026.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 86 e 342.
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MOMENTO DA CIRCUNSPECÇÃO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O momento da circunspecção é a qualidade ou atitude da conscin lúcida
circunspecta e ponderada no instante do ato de agir e de falar, demonstrando precaução, prudência, critério, atenção e seriedade dentro ou perante circunstâncias existenciais graves.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo momento vem do idioma Latim, momentum, “impulso; momento;
mudança; causa de alguma decisão; motivo; curto espaço de tempo; circunstância; importância”.
Apareceu no Século XV. O vocábulo circunspecção deriva também do idioma Latim, circumspectio, “ação de olhar ao redor; vigilância; cuidado refletido; aplicação; desvelo”, de circumspectum, supino de circumspicere, “olhar; lançar a vista ao redor; prestar atenção; estar atento; examinar; ponderar; analisar; espreitar; procurar”. Surgiu no mesmo Século XV.
Sinonimologia: 01. Hora da circunspecção. 02. Momento da seriedade. 03. Momento
da austeridade. 04. Momento de destino. 05. Momento crítico. 06. Momento da sabedoria. 07.
Hora da autorreflexão. 08. Hora suprema. 09. Hora da automaturidade. 10. Hora da decisão.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo circunspecção: circunspeção; circunspecta; circunspecto; circunspeta; circunspeto.
Neologia. As duas expressões compostas momento da circunspecção individual e momento da circunspecção público são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 01. Momento do relaxe. 02. Momento de cochilo. 03. Momento irrefletido. 04. Momento de infantilidade. 05. Momento da indecisão. 06. Momento banal. 07. Hora da diversão. 08. Hora da brincadeira. 09. Hora da autoimaturidade. 10. Instante de leviandade; instante de regressismo.
Estrangeirismologia: o momentum criticus; o turning point.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à automaturidade evolutiva cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da circunspecção; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: o momento da circunspecção; o momento da acareação interpessoal; a colação de grau na universidade; o cenário de pré-enterro no necrotério; o momento do veredito do
juiz no tribunal; o instante da comunicação do falecimento do paciente no hospital; a Inglaterra ao
ser considerada a Pátria da Circunspecção; a circunspecção como elemento estrutural da serenidade cosmoética do Homo sapiens serenissimus.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o momento extrafísico da entrevista com o evoluciólogo do grupo evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo volição–intenção–energia consciencial–ação.
Principiologia: o princípio da reflexão como hábito pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente.
Tecnologia: a técnica do recolhimento íntimo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Autocogniciologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo das autorreflexões.
Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses.
Ciclologia: o ciclo das tentativas e acertos continuados.
Enumerologia: a seriedade; a sobriedade; a austeridade; a solenidade; a formalidade;
a gravidade; a severidade.
Binomiologia: o binômio irreflexão-reflexão; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação ponderação-correção.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão.
Antagonismologia: o antagonismo circunspecção / relaxamento; o antagonismo sobriedade / informalidade; o antagonismo seriedade / frivolidade.
Paradoxologia: o paradoxo do silêncio, em certas circunstâncias, falar mais alto se
comparado às palavras.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a definofilia.
Mitologia: a queda dos mitos multimilenares por meio da circunspecção autopesquisística.
Holotecologia: a historioteca; a experimentoteca; a analiticoteca; a hermeneuticoteca;
a criticoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Holomaturologia; a Holocronologia;
a Autopesquisologia; a Recexologia; a Autocriteriologia; a Autodefinologia; a Autodecidologia;
a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens circunspector; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo
sapiens determinator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens madurus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: momento da circunspecção individual = o da própria consciência na condição de recolhimento íntimo; momento da circunspecção público = o da solenidade com o grupo
de consciências.
Culturologia: a cultura da Serenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o momento da circunspecção, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
09. Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
10. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.

APESAR DOS CENÁRIOS DE SERIEDADE OU GRAVIDADE, OS MOMENTOS DA CIRCUNSPECÇÃO, EM GERAL,
PODEM SER OS MAIS DECISIVAMENTE POSITIVOS PARA
A EVOLUÇÃO DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, aos momentos inevitáveis de circunspecção na vida dia a dia? Você já sabe mudar do momento da brincadeira para o momento da
seriedade sem traumas?
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MOMENTO DA MEGADECISÃO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O momento da megadecisão é o espaço de tempo conjuntural, o episódio
pontual crítico, a ocasião específica da autodeliberação, seja mínima ou máxima quanto aos efeitos e consequências no futuro imediato e na vida intra e extrafísica da consciência, além dos interesses convencionais dos negócios, da indústria e do comércio.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo momento procede do idioma Latim, momentum, “impulso; movimento; mudança; causa de decisão; motivo; curto espaço de tempo; circunstância; importância”.
Apareceu no Século XV. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, mégas,
megale, “grande, grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”.
Surgiu, na Linguagem Cientifica Internacional, no Século XIX. A palavra decisão provém do
idioma Francês, décision, “ação de decidir; resultado dessa ação”, e esta do idioma Latim, decisio, “decrescimento, diminuição; transação; acomodação; ação de resolver a questão debatida”,
derivada de decidere, “cair; perecer; morrer; decair; afastar-se; sucumbir; sair de”. Apareceu no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Tomada da megadecisão. 2. Momento decisivo. 3. Momentum
criticus. 4. Clímax existencial. 5. Decidismo; decidofilia.
Neologia. As duas expressões compostas momento da minidecisão e momento da megadecisão são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Momento da indecisão. 2. Momento de fraqueza. 3. Anticlímax
existencial. 4. Período de sono. 5. Decidofobia; indecidismo.
Estrangeirismologia: o momentum tediosus; o turning point; a breakthrough (ruptura
de frente); o neomodus faciendi; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Todos enfrentamos megadecisões.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenidade; o hábito de pensenizar grande; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o momento da megadecisão; o momento da História do pensamento; o momento oportuno da decisão; a decisão acertada no momento certo; o momento ideal de agir; o momento evolutivo supercrítico; o momento de destino; o momento consciencial supremo; a oportunidade evolutiva; a opção de destino; o instante da aclamação do sucesso (glória); o emprego do
livre arbítrio pessoal; a vontade; a rememoração; a intenção; o propósito; a autolucidez; a autoconcentração; o autodiscernimento; a autoprioridade; o autoquestionamento; a autodeterminação;
a resolução; a deliberação; o poder da autodecisão; os objetivos da decisão; as possíveis consequências da decisão; o vértice da decisão difícil; a tomada de decisão; a decisão competente;
a decisão consagrada; a orientação vocacional para o concurso vestibular; o resultado; a estrutura
dos acontecimentos; o acume da crise de crescimento; a culminação da proéxis; a singularidade
cronêmica; o fenômeno do apogeu das sincronicidades; a encruzilhada; a bifurcação da estrada
evolutiva; a escolha; a autofirmeza; a reciclagem da neodecisão; o ensejo da renovação; o rompimento do bloqueio; o divisor de águas; a viragem da mesa; a reciclagem existencial (recéxis);
o minuto decisivo; a hora H; o dia D; o átimo inesquecível; o momento patológico de decisão; os
segundos da traição; os minutos da autovendagem (corrupção passiva); a decisão sem arrependi-
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mento; a decisão a 2 pela dupla evolutiva; o açodamento; a impulsividade; a precipitação; o momento do suicídio; a condição do murismo ou indecisão demagógica; a autoincerteza; a decisão
negligenciada; o sentimento de fracasso (o momento infeliz continuado da melin); a diferença entre surto de carência e surto de coerência; o empate como falta de decisão; a decisão como solução de problema; a maneira de proceder; o modo de executar a decisão; a autodeterminação refletida; a coragem da decisão dramática; a motivação da decisão crítica; a determinação das medidas; a maximização dos resultados grupais ou coletivos; o descarte da anomalia dos acidentes de
percurso; a eliminação da autodependência aos autassédios; a sobrevivência humana valorizada;
o sentimento de triunfo (o momento feliz da euforin); a recin cosmoética; o recexograma.
Parafatologia: o afastamento da macro-PK destrutiva.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do “antes da decisão há o problema”.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Ciclologia: o ciclo de decisões reflexas.
Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia.
Antagonismologia: a indecisão ou meia-decisão sob o guante inarredável do antagonismo coragem / covardia.
Paradoxologia: os paradoxos das autodecisões.
Fobiologia: a decidofobia; a cairofobia.
Holotecologia: a decidoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Recexometria; a Recexologia; a Proexologia; a Autopesquisologia; a Memoriologia; a Concentraciologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Teaticologia; a Decidologia; a Voliciologia; a Intencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consciência ortopensênica; a conscin decisora.
Masculinologia: o tomador de decisão; o homem decisor; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; os grandes decisores; o juiz;
os jurados; os líderes; os inovadores; os expansionistas; os aperfeiçoadores; os planejadores; o reciclante existencial; o recexólogo.
Femininologia: a tomadora de decisão; a mulher decisora; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; as grandes decisoras; a juiza;
as juradas; as líderes; as inovadoras; as expansionistas; as aperfeiçoadoras; as planejadoras; a reciclante existencial; a recexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens expeditus; o Homo
sapiens decisophilicus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens
definitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: momento da minidecisão = o cidadão decide ir ao banheiro; momento da
megadecisão = o presidente da República decide declarar guerra a outro país.
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Reflexão. Sob a ótica da Paracronologia, sobrevém o princípio básico: o momento atual
se reflete nos momentos próximos consecutivos. A decisão do presente repercute no futuro imediato.
Salto. De acordo com a Experimentologia, o momento da megadecisão, igual à reciclagem existencial (recéxis) produtiva, deve ser ou representar grande salto qualitativo quanto à evolução consciencial pessoal.
Viragem. No âmbito da Intrafisicologia, a técnica de viver aponta o momento exato de
saber dar o ponto da viragem existencial, na hora certa, no melhor local e com os instrumentos
adequados.
Caracterologia. Mediante a Homeostaticologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
10 atitudes capazes de predispor o ciclo das megadecisões evolutivas pessoais para a conscin lúcida, interessada, acertar mais:
01. Conscienciometrologia: encarar a si mesma, no autenfrentamento explícito, com
autocrítica, sem autocorrupção, segundo os dados do conscienciograma e da Impactoterapia.
02. Evoluciologia: identificar o núcleo do problema preocupante e atacá-lo de frente,
considerando a crise de crescimento como sendo sempre evolutiva, necessária e inevitável.
03. COC: na condição de consciência multidimensional lúcida, ser invariavelmente cética otimista cosmoética, atenta à consecução da programação existencial (proéxis pessoal).
04. Autopensenologia: empregar sempre a racionalidade ou a linearidade da cognição
nas autopensenizações, com Higiene Consciencial, segundo o princípio da descrença, dentro da
Autopesquisologia.
05. FEP: analisar friamente o possível saldo da Ficha Evolutiva Pessoal e as autopotencialidades ociosas ou ainda não empregadas.
06. Recexologia: ter na reciclagem existencial contínua, a partir da recin ou reciclagem
intraconsciencial, a Holofilosofia Pessoal do dia a dia.
07. Discernimentologia: caracterizar exatamente os próprios valores evolutivos existenciais com o autodiscernimento explícito da Interassistenciologia.
08. Traforologia: reconhecer, sem autovitimizações, os próprios talentos ou traços-força (trafores) segundo a autocognição advinda das vivências da inteligência evolutiva (IE).
09. Definologia: definir os objetivos básicos no atual momento ou etapa da vida intrafísica em desenvolvimento.
10. Decidologia: optar, com autogestão sem decidofobia, pela solução teática mais simples, lógica e prioritária de acordo com os fundamentos do “aconteça o melhor para todos”.
Taxologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 momentos de megadecisões no universo específico de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Cosmoeticologia: o maximomento da aplicação do princípio cosmoético “entre
2 males, o menor”.
02. Dessomatologia: o momento supercrítico, depois do acidente fatal, do reconhecimento do cadáver da pessoa amada (Duplologia; Psicossomatologia).
03. Experimentologia: a interação primeiro ponto de chegada–segundo ponto de partida na continuidade da autopesquisa fundamental.
04. Intermissiologia: o paramomento (parafato, eventex) da despedida das consciexes
transmigrantes (consréus transmigráveis), em definitivo, para outro planeta evolutivamente inferior.
05. Intrafisicologia: o maximomento (Heurística, serendipitia) da queda da maçã da
macieira de Isaac Newton (1642–1727).
06. Mentalsomatologia: o continuum análise-síntese-reanálise-ressíntese científico, filosófico, pesquisístico, de preferência interminável.
07. Paracronologia: o lapso de tempo curtíssimo (segundos) de qualidade longuíssima
(repercussão), componente do momento da megadecisão.
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08. Para-Historiologia: o momento histórico, solene e impactante para o país, e respectivos habitantes, da declaração oficial de guerra ou do lançamento da bomba atômica sobre o país
adversário.
09. Parapercepciologia: a decisão da conscin projetada durante o fenômeno da experiência da quase morte (EQM), entre permanecer na extrafisicalidade (dessoma ou projeção final)
ou retornar à intrafisicalidade (sobrevivência ou viver o restante da existência no soma; moréxis).
10. Proexologia: o momento do evento (fato) central da programação existencial (proéxis) da conscin lúcida ou do raro encontro com o Homo sapiens serenissimus.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o momento da megadecisão, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos autopesquisadores, mulheres e homens:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
04. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
05. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

OS MINUTOS DE AUTOVIVÊNCIA SÃO DIVERSIFICADOS.
OS MOMENTOS CRUCIAIS DA MEGADECISÃO APARECEM
COMPULSORIAMENTE. URGE ESTARMOS CONFIANTES
E PREPARADOS PARA TODOS OS TIPOS DE SURPRESAS.
Questionologia. Você já vivenciou algum momento de megadecisão inesquecível? Em
qual grupo de megadecisores da vida você se inclui: o dos pré-serenões vulgares, o dos epicons
lúcidos, o dos seres despertos ou o dos amparadores intrafísicos?
Bibliografia Específica:
01. Brasil, Sandra; Decida: Antes que decidam por Você; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.836;
Ano 37; N. 2; Seção: Especial / Capa; 3 enus.; 7 fotos; 13 ilus.; 8 testes; 1 website; Rio de Janeiro, RJ; Brasil; 14.01.04;
capa e páginas 62 a 72.
02. Brockway, Wallace; Momentos Decisivos na Vida dos Grandes Homens (High Moment); Biografias;
trad. Heraldo Costa Val; 266 p.; 16 caps.; 16 biografias; cronologias; 26 enus.; estatísticas; 24 refs.; 21,5 x 14,5 cm; enc.;
sob.; Editora Cultrix; São Paulo, SP; Brasil; 1959; páginas 13 a 26.
03. Cohen, David; Você sabe Tomar Decisão? Como Eles decidem; Reportagem; Exame; Revista; Quinzenário; Ed. 746; Ano 35; N. 16; Seção: Reportagem de Capa; 15 enus.; estatísticas; 17 fichários; 8 fotos; 10 ilus.; 1 questionário; São Paulo, SP; Brasil; 08.08.01; capa e páginas 41 a 58.
04. Costa, Liliane Carneiro; Momento de Decisão: Como Empresas e Profissionais enfrentaram os Riscos
e decidiram seu Futuro; revisores Maria Alice da Costa; & Juliana Takahashi; 240 p.; 26 caps.; 1 CD-ROM; cronologias;
26 entrevistas; 52 enus.; 78 fotos; 24 x 17 cm; br.; Pearson / Prentice Hall; São Paulo, SP; Brasil; 2006; páginas 1 a 18.
05. Heller, Robert; Os Tomadores de Decisão (The Decision Makers); trad. José Carlos Barbosa dos Santos;
revisor e introd. Francisco Alberto Madia de Souza; 364 p.; 11 caps.; cronologias; 57 enus.; estatísticas; siglas; testes;
glos. 78 termos; alf.; ono.; 24 x 17 cm; br.; Makron / MacGraw-Hill; São Paulo, SP; Brasil; 1991; páginas 1 a 30.
06. Jason, Kathryn; & Mac Mahon, J. J.; A Coragem de Decidir (Courage to Choose); trad. Elsa Martins;
188 p.; 12 caps.; 1 apênd.; 1 biografia; 3 entrevistas; 33 enus.; 3 ilus.; 9 perguntas; 18 questionários; 5 respostas; 1 tab.;
7 testes; 21 x 12,5 cm; enc.; Círculo do Livro; São Paulo, SP; Brasil; 1985; páginas 17 a 38.
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07. Johnson, Spencer; Sim ou Não: O Guia para a Decisão Certa (Yes or No); trad. A. B. Pinheiro de Lemos; 112 p.; 6 caps.; testes; 21 x 13,5 cm; br.; Editora Record; Rio de Janeiro, RJ; Brasil; 1992; páginas 101 a 108.
08. Souza, Cesar; O Momento da sua Virada: Estratégias que definem o Sucesso de Pessoas e Empresas;
revisor Marco Araújo; 172 p.; 10 caps.; citações; cronologias; 17 enus.; estatísticas; 10 fotos; 1 gráf.; perguntas / respostas; questionários; 2 websites; 15 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Gente; São Paulo, SP; Brasil; 2004; páginas 158 a 167.
09. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 114 e 216.
10. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 169.
11. 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 461, 763, 861 e 941.
12. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 604.
13. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 178, 330, 396, 412, 413, 421, 443 e 675.
14. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 72.
15. Werneck, Tom; & Ullmann, Frank; Aprenda a Tomar Decisões (Entscheidungstraining); trad. Maria Assunção Duarte; 192 p.; 6 caps.; 47 enus.; 1 escala; 3 esquemas; 4 estatísticas; 3 fórmulas; 4 gráfs.; 4 ilus.; 2 organogramas;
questionários; 5 tabelas; testes; 18 x 12 cm; br.; Unibolso / Editores Associados; Munique / Lisboa; Portugal; 1973; páginas 119 a 148.
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MOMENTO DE PARAR
(AUTODETERMINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O momento de parar é aquele instante no qual a conscin há de refletir, definir, decidir, deliberar e determinar, mudando as autopensenizações, os atos e os procedimentos,
a fim de não incorrer em erros maiores em função da acumulação de ações irrefletidas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra momento provém do idioma Latim, momentum, “impulso; movimento; mudança; causa de alguma decisão; motivo; curto espaço de tempo; circunstância; importância”. Apareceu no Século XV. O termo parar deriva igualmente do idioma Latim, parare, “esforçar-se para obter; alcançar; adquirir com dinheiro; comprar; cessar; deter-se”. Surgiu em 1130.
Sinonimologia: 1. Momento da mudança. 2. Momento da reciclagem. 3. Hora da automaturidade. 4. Instante da autodeterminação. 5. Momento da sabedoria.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo momento:
megamomento; momentânea; momentaneamente; momentâneo; momentinho; momentosa; momentoso; momentum.
Neologia. As duas expressões compostas momento de parar patológico e momento de
parar sadio são neologismos técnicos da Autodeterminologia.
Antonimologia: 1. Momento comum. 2. Momento irrefletido. 3. Hora da imaturidade.
4. Instante do regressismo. 5. Momento da estultícia.
Estrangeirismologia: o turning point; o momentum; o right timing.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do discernimento da
autodeliberação.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há momentos decisivos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da deliberação evolutiva cosmoética.
Fatologia: o momento de parar; a parada para refletir e ponderar; a oportunidade ideal;
o ensejo especial; a mudança de perspectiva; o ajustamento do próprio destino; o propósito de
acertar; o momento evolutivo feliz; a encruzilhada da decisão; o megamomento da reciclagem;
o desfecho digno da etapa existencial; a exemplificação da verbação teática; a linha divisória dos
autodesempenhos; a pesquisa de outras alternativas; o ato de reencetar nova etapa; a mudança diversificada da carteira de investimentos pessoais; o momento de encerrar o negócio; a aposentadoria na condição de renovação útil; o divórcio como sendo a melhor opção para todos; a ação de
sustar a impulsividade; o ato de cortar o mal pela raiz; a evitação da maquilagem e da melin;
a profilaxia do constrangimento e do arrependimento; a previsível rota de colisão; a prevenção da
depressão e da macro-PK destrutiva; o ato de interromper a descida para o desastre; a não continuação no caminho da falência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a melex; a consciex na Baratrosfera; a euforex; a consciex na comunex evoluída.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
proéxis.
Enumerologia: a hora justa; a hora da virada; a hora do contrafluxo; a hora da reciclagem; a hora de calar; a hora de refletir; a hora da automaturidade.
Binomiologia: o binômio retrociclo-neociclo.
Trinomiologia: o trinômio polimático momento certo–lugar certo–atitude certa.
Polinomiologia: o polinômio alpinismo-equilibrismo-trapezismo-manobrismo.
Antagonismologia: o antagonismo reflexonismo / irreflexonismo; o antagonismo parada / progressão.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a decidofilia; a definofilia.
Holotecologia: a decidoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Voliciologia;
a Intencionologia; a Definologia; a Decidologia; a Autopesquisologia; a Autodeliberaciologia;
a Paracronologia; 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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens repentdetentator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: momento de parar patológico = a fuga intempestiva do marido deixando
a esposa com os filhos menores; momento de parar sadio = a mudança do trabalho pessoal devido
à autoinsatisfação constante.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o momento de parar, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
09. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
10. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.

NO MOMENTO DE PARAR A CONSCIN EVIDENCIA A EXCELÊNCIA DA PRÓPRIA INICIATIVA, DO EXPEDIENTE
PROVIDENCIAL E DA POTENCIALIDADE DA VONTADE
PARA AS RENOVAÇÕES E RECICLAGENS EXISTENCIAIS.
Questionologia. Como encara você os momentos de parar? Você tem se saído razoavelmente bem nos momentos decisivos da vida humana?
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MOMENTO EVOLUTIVO
(PARACRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O momento evolutivo é aquele instante exato ou pontual, seja confortável
ou desagradável, jubiloso ou trágico, o qual a consciência está vivendo, podendo ser decisivo para
melhor ou para pior quanto à qualificação da evolução consciencial, pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo momento vem do idioma Latim, momentum, “impulso, movimento,
mudança; causa de alguma decisão; motivo; curto espaço de tempo; circunstância; importância”.
Apareceu no Século XV. A palavra evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution,
e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Instante evolutivo. 2. Minuto oportuno. 3. Momento de destino.
4. Hora suprema. 5. Ponto de não-retorno; ponto de viragem. 6. Divisor de águas.
Neologia. As duas expressões compostas minimomento evolutivo e megamomento evolutivo são neologismos técnicos da Paracronologia.
Antonimologia: 1. Período de tempo. 2. Fase inexpressiva. 3. Momento esquecido.
Estrangeirismologia: os indicadores máximos do momentum evolutivo supercrítico;
o megalocus da autovivência.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
Unidade. O momento evolutivo é, como hipótese, a unidade de medida da eternidade da
consciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da holomaturidade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o momento evolutivo; o momento evolutivo da verpon; o momento evolutivo
culminante; o momento evolutivo crucial; o momento evolutivo da euforin; o momento evolutivo
da certeza; o momento evolutivo decisivo; o momento evolutivo histórico; o momento evolutivo de
reflexão; o momento evolutivo da viragem; o momento calculado; o primeiro momento; o segundo momento; a produtividade no momento evolutivo; o instante da autexperiência; o megafoco da
intencionalidade; a hora da encruzilhada; o pico máximo da resolução; o paroxismo da emocionalidade; a primener; o aqui e agora; as mil contingências; a solenidade; o desapercebimento da
pessoa da gravidade do instante decisivo.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
proéxis.
Efeitologia: o efeito Hulk.
Filiologia: a decidofilia; a definofilia; a eleuterofilia.
Holotecologia: a cronoteca; a qualitoteca; a historioteca.
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Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Cronologia; a Cronêmica; a Voliciologia;
a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Autodeterminologia; a Definologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Interprisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente;
a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens temporalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimomento evolutivo = o instante intrafísico dramático do recebimento pela conscin do diploma pelo término do longo curso superior na universidade; megamomento
evolutivo = o instante extrafísico superdramático da despedida da consréu ao ser transmigrada para outro planeta de evolução inferior à Terra.
Taxologia. Em função da Evoluciologia, o momento evolutivo pode ser classificado
quanto à excelência em 2 tipos básicos:
1. Maior. O momento evolutivo, propriamente dito, a maior, engrandecedor, construtivo, cosmoético, assistencial, policármico.
2. Menor. O momento evolutivo, a rigor, involutivo, a menor, depreciador, destrutivo,
anticosmoético.
Inesquecíveis. Do ponto de vista da Mnemossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 momentos evolutivos inesquecíveis para a conscin na intrafisicalidade:
01. Adolescência: o ato de vestir o primeiro porta-seios pela jovem.
02. Afetividade: o instante único da chama viva do amor à primeira vista.
03. Casamento: o momento do sim no ato matrimonial.
04. Defloramento: o instante do defloramento sexual para a mulher virgem.
05. Megaerro: o momento de apertar o gatilho causador do megarrependimento.
06. Omissuper: o momento do não da omissão superavitária.
07. Orgasmo: o clímax do orgasmo, esperado há tempos, com a pessoa amada.
08. Política: o momento do fico por parte do político.
09. Reencontro: o instante do reencontro intrafísico acertando o destino de duas consciências.
10. Sentença: o instante do recebimento pela pessoa do veredicto no tribunal.
Escolha. Quanto à Parapatologia, o momento evolutivo pode determinar a opção básica,
seja a abertura do livre arbítrio ou o fechamento dos passos da consciência pelo determinismo
próprio dos postulados do Cosmos, o princípio de causa e efeito, a ação e a reação, a lei do retorno ou a Holocarmologia.
Heterocríticas. Sob a ótica da Holomaturologia, o momento evolutivo é, sobremodo, relevante quanto às abordagens analíticas, e juízos heterocríticos cosmoéticos, em relação à Cronê-
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mica da vida intrafísica das personalidades humanas, por exemplo, nestas 3 oportunidades técnicas, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Análise. A pessoa há de ser analisada sempre racionalmente, dentro das raias do contexto da época, condições existenciais, injunções e o Zeitgeist.
2. Juízo. A obra da conscin, logicamente, também precisa ser avaliada racionalmente
dentro do momento evolutivo exato e não antes ou depois do fato ou parafato ocorrido.
3. Heteropesquisa. O pesquisador, homem ou mulher, quando criterioso e honesto, há
de fazer a análise dos feitos e fenômenos, fatos e parafatos, realidades e pararrealidades decorrentes do sensitivo, ou sensitiva, sempre relativa aos observados diretamente por si, de visu, in loco,
na condição de testemunha presencial, ou seja, apenas quanto ao instante exato da ocorrência,
sem formar juízo de valor quanto aos fenômenos anteriores ou posteriores ao momento evolutivo
específico vivenciado. Neste caso, torna-se imperioso descartar toda Achologia ou Chutometria.
EQM. De acordo com a Projeciologia, sobre o autoparapsiquismo ou a projetabilidade
lúcida (PL), o momento evolutivo torna-se crítico e decisivo quando a conscin projetada, em instante específico do desenvolvimento de determinadas experiências da quase morte, aparece certa
consciex assistencial e indaga se a consciência quer ficar, ou dessomar, ou voltar para cumprir algum período final da experiência interassistencial intrafísica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o momento evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
3. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
4. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
5. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
6. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
7. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.

A ACUMULAÇÃO DOS MOMENTOS EVOLUTIVOS COMPÕE
A VIDA HUMANA DAS PESSOAS. O MOMENTO EVOLUTIVO DECISIVO NÃO DEVE SER SURPRESA NEM PASSAR
BATIDO SEM A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO DA CONSCIN.
Questionologia. Qual foi o melhor momento evolutivo vivido por você nesta vida humana? E qual foi o pior?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 169.
2. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 31, 43, 52, 54, 65, 66, 70, 88, 104, 115, 117, 172, 190, 214, 218,
221, 223, 242, 246, 249, 254, 271, 276, 315, 326, 365, 366, 392, 394, 416, 417, 422, 436, 439, 443, 560, 562, 591, 593,
610, 645, 653, 660, 684 e 698.
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3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 34, 41, 67, 84, 119, 127, 129, 193, 226,
228, 237, 242, 247, 256, 257, 263, 268, 347, 380, 390, 401, 401, 451, 457, 471, 474, 535, 608, 625, 751, 764, 835, 863,
942, 945, 980, 982, 993, 1.033, 1.066, 1.099, 1.104 e 1.118.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 214 e 367.
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MOMENTO INESQUECÍVEL
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O momento inesquecível é o instante marcante da vida da conscin, homem
ou mulher, do qual a lembrança se mantém vívida, de modo espontâneo, sem ter havido esforços
para a retenção mnemônica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo momento vem do idioma Latim, momentum, “impulso; movimento;
mudança; causa de alguma decisão; motivo; curto espaço de tempo; circunstância; importância”.
Apareceu no Século XV. O prefixo in deriva do mesmo idioma Latim, in, “privação; negação”.
O vocábulo esquecer procede também do idioma Latim, excadescere, de excadere, “cair para fora”, constituído pelo prefixo ex, “fora de”, e cadere, “cair; escorregar; abaixar-se; desfalecer; perecer”. Surgiu no Século XIII. A palavra esquecimento apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Momento inesquecido. 2. Instante inolvidável. 3. Átimo inesquecível. 4. Momento memorável. 5. Lembrança inapagável.
Antonimologia: 1. Momento esquecido. 2. Instante olvidado. 3. Lembrança perdida.
Estrangeirismologia: os unforgettable moments; o momentum criticus; a hora do turning point; o replay mental da retrovivência; o flash retrocognitivo recorrente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à memória.
Coloquiologia. Eis 5 expressões populares relativas ao tema: não cai no esquecimento;
não entra no rol dos esquecidos; não sai da memória; não desaparece da lembrança; o tempo
não apaga.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa autocognitiva; os mnemopensenes;
a mnemopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização racional, crítica e criteriosa sobre o momento inesquecido.
Fatologia: o momento inesquecível; o momento pinçado dentre o manancial de momentos experienciados; o momento fixado espontaneamente na memória; a lembrança mantida vívida;
o repasse involuntário na mente da cena do passado; o fato de alguma vivência poder se tornar
inesquecível, de momento para outro; o evento afetivo considerado corriqueiro tornado memorável; o episódio intelectual aparentemente usual tornado inolvidável; o estudo das repercussões
do evento a posteriori; o atilamento quanto às possíveis falsas memórias; a confirmação posterior
da nítida lembrança de outros envolvidos sinalizando a notoriedade do momento compartilhado;
a ponderação sobre a relevância autevolutiva do momento inesquecido.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o instante parafenomênico supostamente simples tornado inesquecível; as ortoenergizações durante a recordação
favorecendo a dissipação de possíveis patoenergias associadas à retrovivência; o exame do contexto multidimensional do instante de forte retenção mnemônica; a análise da possibilidade de paraintervenção amparadora no momento inesquecido.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio pessoal de tornar cada dia relevante à autevolução.

Enciclopédia da Conscienciologia

15361

Efeitologia: os efeitos da força energética, emocional e / ou intelectual do presente favorecendo a intensa fixação mnemônica; o efeito psicológico de o tempo parecer parar durante
a vivência do momento inesquecido.
Neossinapsologia: as neossinapses sobre si próprio formadas a partir do estudo dos momentos inesquecíveis pessoais.
Ciclologia: o ciclo lembrar-esquecer.
Enumerologia: o instante especial; o instante crítico; o instante crucial; o instante glorioso; o instante mágico; o instante sublime; o instante significativo. O momento de comoção ou
razão; o momento de desagrado ou satisfação; o momento de constrangimento ou conforto; o momento de degradação ou engrandecimento; o momento de calamidade ou festejo; o momento de
obnubilação ou hiperlucidez; o momento de tristeza ou felicidade.
Binomiologia: o binômio existencial bons momentos–maus momentos.
Interaciologia: a interação memória-emoção.
Crescendologia: o crescendo infinito de autoconhecimento.
Polinomiologia: o polinômio gestos-olhares-palavras-silêncios reeditado espontaneamente na tela mental.
Antagonismologia: o antagonismo memória de elefante / hipomnésia.
Paradoxologia: o paradoxo de o momento poder ser vivenciado sem os envolvidos darem-se conta de o mesmo vir a ser inesquecível.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autoconhecimento.
Filiologia: a autopesquisofilia; a mnemofilia; a lucidofilia; a criticofilia; a raciocinofilia;
a cogniciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a holomnemoteca; a retrocognoteca; a historioteca; a encicloteca; a documentoteca; a decidoteca; a recexoteca; a cronoteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Memoriologia; a Automnemônica; a Autopesquisologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Intencionologia;
a Holobiografologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens
chronemicus; o Homo sapiens holomnemonicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: momento inesquecível individual = a ocasião fixada na memória de apenas 1 dos envolvidos; momento inesquecível compartilhado = a ocasião fixada na memória de
mais de 1 dos envolvidos.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia.
Singularidade. O destaque do momento existencial é processo singular, onde cada indivíduo, a partir de mundividência particular imprime maior ou menor significado ao vivenciado.
Desse modo, momentos compartilhados podem se tornar inesquecíveis apenas para parte dos envolvidos.
Taxologia. Entretanto, para fins didáticos, eis, em ordem alfabética, por exemplo, 20
momentos com potencial para tornarem-se memoráveis:
01. Adverso: o momento da situação traumática.
02. Amparado: o momento da paraintervenção amparadora.
03. Autossuperador: o momento da recin efetiva.
04. Direcionador: o momento da decisão de destino.
05. Disruptivo: o momento da despedida.
06. Fascinante: o momento de encantamento.
07. Heurístico: o momento da captação de neoideia.
08. Iluminador: o momento da compreensão útil.
09. Impactante: o momento da recepção de notícia inesperada.
10. Jubiloso: o momento da comemoração.
11. Ortorreferencial: o momento da pacificação íntima inaudita.
12. Parapsíquico: o momento da vivência parafenomênica indubitável.
13. Realizador: o momento da concretização de meta pré-estabelecida.
14. Recompositor: o momento de alívio após tensão emocional.
15. Reunificador: o momento do reencontro existencial.
16. Revelador: o momento da descoberta da verdade.
17. Saboreante: o momento da realização de desejo.
18. Sinérgico: o momento da harmonia interconsciencial ímpar.
19. Supremo: o momento de expansão consciencial parapatrocinada.
20. Vitorioso: o momento da conquista aguardada.
Singeleza. Há momentos singelos, aparentemente banais, tornados inesquecíveis. Pesquisá-los, em busca da possível razão para os mesmos terem sido retidos tão intensamente na memória, pode informar sobre as prioridades, as motivações e os valores pessoais, bem como indicar
possíveis concausas extrafísicas em circunstâncias existenciais pregressas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o momento inesquecível, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
03. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
04. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
05. Data relevante: Paracronologia; Neutro.
06. Despedida: Psicossomatologia; Neutro.
07. Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
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Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
Nódulo holomnemônico: Holomnemossomatologia; Neutro.
Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
Status momentosus: Autevoluciologia; Neutro.

A VIDA É CONSTITUÍDA DE SUCESSÃO DE MOMENTOS
ÚNICOS. O EXAME DOS INESQUECÍVEIS PRODUZ DADOS
PARA CONHECER-SE E AUMENTAR A LUCIDEZ QUANTO
AOS CONTEXTOS MULTIDIMENSIONAIS VIVENCIADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou os momentos inesquecíveis pessoais?
Quais proveitos obteve com tal avaliação?
A. L.
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MONARQUIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A monarquia é a forma de governo na qual o chefe de Estado, a quem se
outorga o título de monarca, rei, rainha ou equivalente, exerce poder absoluto, vitalício e hereditário sobre o povo e o país, tendo origem e estabilidade, nos últimos séculos, a partir do feudalismo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo monarquia vem do idioma Latim, monarchia, “estado em que
governa 1 só”, e este do idioma Grego, monarkhía, “governo de monarca”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Monarquismo. 02. Regime monárquico. 03. Dinastia monárquica.
04. Reinado; reino. 05. Poder absoluto da nobreza. 06. Antidemocracia. 07. Absolutismo. 08. Autocracia. 09. Autoritarismo. 10. Direito divino.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo monarquia:
monarca; monarco; monarquiação; monarquianismo; monarquianista; monarquianístico; monarquiar; monárquica; monárquico; monarquismo; monarquista; monarquização; monarquizar.
Neologia. As duas expressões compostas monarquia aceita e monarquia imposta são
neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Democracia representativa. 02. Governo da maioria; soberania popular. 03. Meritocracia. 04. Igualdade social. 05. Socialismo. 06. República parlamentarista.
07. Anarquia. 08. Sofocracia. 09. Democracia direta. 10. Cosmoeticocracia.
Estrangeirismologia: a maîtresse-en-titre; o imperio donde no se pone el sol; o por orden del rey; a noblesse oblige.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à liderança cosmoética.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Genuflexão
já era.
Coloquiologia. Eis duas expressões populares relativas ao tema: – Rei morto, rei posto.
Com a monarquia não se mexe.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da monarquia; os patopensenes; a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os escleropensenes;
a escleropensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os assediopensenes; a assediopensenidade; a assinatura pensênica anticosmoética.
Fatologia: a filha espúria do feudalismo; os frutos ainda vivos do feudalismo; as legiões
de bajuladores privilegiados dos reinados mantidos ainda em múltiplos países; a monarquia hereditária; o Japão, a monarquia mais antiga do mundo; o conselho real; o contexto social monárquico; o totalitarismo inadmissível; a pseudojustiça dos reis; a falta de justiça; as traumáticas quedas
do trono; a queda da monarquia francesa; as vidas consecutivas na monarquia; a cabeça sempre
baixa; o medo de falar; o ato de caminhar para trás diante do rei; a submissão total; as ilusões do
trono; as difamações; as conspirações; os envenenamentos dos Médicis; os interesses mantidos
a qualquer preço; as companhias interesseiras; os conselheiros reais; os títulos ansiados; as alianças dos mais fortes; as torturas; os castigos nas masmorras; as línguas cortadas; as cabeças cortadas; a inquisição; o espetáculo dos hereges sendo queimados nas fogueiras, esporte favorito dos
franzinos reis espanhóis; as cortes sombrias; a arrogância; a incompreensão; o fanatismo; as manipulações políticas; os títulos nobiliários; a coroa; o reino; a soberania; os plebeus; os súditos
submetidos; as sangrias reais; o interesse pela alquimia, na busca pelo milagre da vida eterna;
a loucura dos monarcas; as preceptorias monárquicas; o monarca deslocado; os círculos monár-
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quicos dedicados ao estudo; os livros escondidos; as dedicatórias aos reis nos livros escritos por
eruditos; a etiqueta da corte; a finesse real; o requinte; a suntuosidade; a ostentação; os castelos
sem banheiro; o gosto por ser servido; a elite dos nascidos em berço de ouro; o convencimento de
merecer ser atendido no momento desejado; o saudosismo da riqueza da corte; o sexo com reis;
o amor lucrativo; os modismos reais; a corte; as cortesãs; os espartilhos; a compra da carne humana sexual com joias; o sexo em troca de informações; o poder político no meio dos lençóis; os casamentos sem amor; as amantes oficiais; as poucas rainhas sem filhos; os partos frustrados; os
bastardos reais; as exceções das rainhas sem marido; as princesas educadas desde o nascimento
para serem castas e frígidas; a fertilidade das princesas alemãs buscada pelos reis; o poder das
amantes francesas; as amantes cultas; os magníficos aposentos do palácio, propriedade das amantes; os frios e úmidos aposentos das rainhas; as monarcas e amantes reais inservíveis, enclausuradas em conventos; a frase mítica “¿Por qué no te callas?”, evidência óbvia da autocracia real
ainda no Século XXI.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Baratrosfera; os estigmas paragenéticos; a paracomatose
evolutiva; o anacronismo evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a falta do sinergismo fraternidade-cosmoeticidade; o sinergismo anticosmoético das orgias alimentares e sexuais para satisfazer reis e rainhas.
Principiologia: o princípio espúrio da superioridade monárquica; o princípio do desejo
do rei ser ordem; a falta de princípios e valores morais.
Codigologia: a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); a urgência do código grupal de Cosmoética (CGC); o código ritualístico da realeza; os códigos dos conspiradores.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: as técnicas de dominação do povo; as técnicas de ações políticas anticosmoéticas; as técnicas belicistas em defesa do trono; a técnica etológica antifraterna do salto alto.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Paracronologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Historiologia;
o Colégio Invísivel da Biografologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da
Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos colaterais sobre o temperamento pessoal ocasionado pelas vidas
dentro da monarquia; o efeito dominó das decisões impulsivas dos monarcas; os efeitos genéticos
das uniões consanguíneas; os efeitos holocármicos das vidas consecutivas dentro da monarquia.
Enumerologia: as ilusões reais; as conspirações reais; as dissimulações reais; as difamações reais; as presunções reais; as conspurcações reais; as prevaricações reais.
Binomiologia: o binômio monarquia-superioridade; o binômio trono–poder absoluto;
o binômio banalidades-frivolidades; o binômio lider-liderado; o binômio dinastia-elitismo; o binômio hereditariedade-vitaliciedade; o binômio (dupla) astrólogo-rainha.
Interaciologia: a interação secular, proveniente do feudalismo, poder monárquico–poder religioso; a interação inexistente corte-plebe; a interação cognição-poder; a interação colônia-reino; a interação intrigas da corte–satisfação malévola; a interação (dupla) bufão-rei; a interação Genealogia-Onomástica; a interação (dupla) rei–primeiro-ministro.
Trinomiologia: o trinômio da monarquia ginossomática casar–parir–submeter-se; o trinômio grupocármico monarca-séquito-súditos; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio
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nosográfico fratricídio-parricídio-regicídio; o trinômio cetro-trono-coroa; o trinômio despotismo-tirania-autoritarismo; o trinômio igreja-monarquia-interesses.
Polinomiologia: o polinômio cronológico feudalismo–monarquia–aristocracia–fã clube.
Antagonismologia: o antagonismo poder intelectual / poder subcerebral; o antagonismo elite / escória; o antagonismo totalitarismo / democracia pura; o antagonismo (dupla) herdeiro / bastardo.
Paradoxologia: o paradoxo do rei, “representante de Deus na Terra”, ser manipulado
e dominado pela Igreja; o paradoxo da solidão na corte em meio às megafestas monárquicas.
Politicologia: a monarquia; a ditadura; a aristocracia; o colonialismo; a escravocracia;
a clerocracia; a teocracia; a asnocracia; o neofeudalismo.
Legislogia: a lei do mais forte; a lei do direito à sucessão do primogênito; a escandalosa
lei da impunidade monárquica no Século XXI.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a recexofobia; a enissofobia.
Sindromologia: a síndrome do poder absoluto; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ostracismo; a síndrome do narcisismo de grupo.
Maniologia: a antiquomania; a nostomania; a egomania; a megalomania.
Mitologia: o mito do poder divino; os mitos eufemísticos dos contos de fadas; o mito do
sangue azul; o megamito social da rainha; os megamitos monárquicos em geral; a quebra dos
mitos e tabus seculares relativos à nobreza.
Holotecologia: a monarquicoteca; a aristocracioteca; a hoploteca; a belicosoteca; a trafaroteca; a nosoteca; a antropoteca; a heraldicoteca; a onomasticoteca; a documentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Historiologia; a Passadologia; a Genealogia;
a Sociologia; a Conviviologia; a Politicologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia;
a Paradireitologia; a Interprisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin monárquica; a conscin baratrosférica; a consbel; a conscin medíocre; a eminência parda; a celebridade; o astro pop; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o monarca; o rei; o delfim; o príncipe; o soberano; o nobre; o conde;
o duque; o barão; o marquês; o cortesão; o valido; o bufão.
Femininologia: a monarca; a rainha; a rainha santa de Portugal, Isabel de Aragão (1271–
–1336); a delfina; a princesa; a soberana; a nobre; a condessa; a duquesa; a baronesa; a marquesa;
a cortesã; a bufona.
Hominologia: o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens abusor;
o Homo sapiens genuflexus.
V. Argumentologia
Exemplologia: monarquia aceita = a monarquia oficial convencional, mantida vitaliciamente com agrado e admiração pelo próprio povo; monarquia imposta = a monarquia funcionando ao modo de ditadura, apesar da desaprovação do povo.
Culturologia: a cultura do status; a cultura da corte; a cultura das aparências.
Sociologia. Na Espanha, erguem-se debates acalorados sobre a possibilidade de implantar imposto diferenciado sobre grandes fortunas, em momento crítico de recuperação da megacrise econômica assolando o país (Ano-base: 2011). No entanto, a isenção dos monarcas ao paga-
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mento do pretenso imposto expõe o paradoxo expresso pela monarquia espanhola, ao mesmo
tempo, a maior riqueza e também o maior parasita daquela sociedade.
Taxologia. Sob a ótica da Politicologia, eis, entre outras, 3 modalidades de monarquias,
citadas na ordem alfabética:
1. Monarquia absoluta: forma de governo na qual a responsabilidade política e as decisões se concentram no rei, devendo prestar contas apenas a Deus.
2. Monarquia feudal: tipo de monarquia dinástica. O poder do rei era subordinado
a acordo entre os senhores feudais.
3. Monarquia parlamentarista: forma de governo na qual o rei ou rainha exercem
a chefia do Estado, e não a chefia do Governo, sendo a mais comum nos dias atuais.
Países. No contexto da Geopoliticologia, cita-se, em ordem alfabética, 43 países onde
a monarquia é ainda vigente, correspondendo aproximadamente a 17,5% do total de países do
Planeta (Ano-base: 2011):
01. Andorra.
02. Antígua e Barbuda.
03. Arábia Saudita.
04. Austrália.
05. Bahamas.
06. Bahrein.
07. Barbados.
08. Bélgica.
09. Belize.
10. Brunei.
11. Butão.
12. Camboja.
13. Canadá.
14. Catar.
15. Dinamarca.
16. Emirados Árabes Unidos.
17. Espanha.
18. Granada.
19. Holanda (Países Baixos).
20. Ilhas Salomão.
21. Jamaica.
22. Japão.
23. Jordânia.
24. Kuwait.
25. Lesoto.
26. Liechtenstein.
27. Luxemburgo.
28. Malásia.
29. Marrocos.
30. Mônaco.
31. Noruega.
32. Nova Zelândia.
33. Omã.
34. Papua-Nova Guiné.
35. Reino Unido.
36. Santa Lúcia.
37. São Cristóvão e Névis.
38. São Vicente e Granadinas.
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39.
40.
41.
42.
43.

Suazilândia.
Suécia.
Tailândia.
Tonga.
Tuvalu.

Títulos. De acordo com a Hierarquiologia, eis, em ordem de importância, 13 níveis de
títulos nobiliários empregados para designar as personalidades monárquicas:
01. Imperador / imperatriz.
02. Rei / rainha.
03. Príncipe / princesa.
04. Infante / infanta.
05. Arqueduque / arqueduquesa.
06. Grão-duque / grã-duquesa.
07. Duque / duquesa.
08. Marquês / marquesa.
09. Conde / condessa.
10. Visconde / viscondessa.
11. Barão / baronesa.
12. Cavalheiro / dama.
13. Senhor / sir / lorde / madame.
Tratamento. Pelos critérios da Conviviologia, eis 9 pronomes de tratamento relativos
à nobreza, listados em ordem alfabética:
1. Alteza.
2. Alteza imperial.
3. Alteza real.
4. Alteza sereníssima.
5. Divina majestade.
6. Excelência.
7. Majestade.
8. Real majestade.
9. Santidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a monarquia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
03. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
04. Cacoete holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Carrancismo: Conscienciometrologia; Nosográfico.
06. Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
07. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
08. Feudalismo: Historiologia; Nosográfico.
09. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
10. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
11. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
12. Megapeso: Passadologia; Nosográfico.
13. Poder ideológico: Autocogniciologia; Neutro.
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14. Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
15. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

AINDA MANTIDA PELAS SOCINS PATOLÓGICAS, A MONARQUIA ALIMENTA E INCENTIVA CULTOS ABSURDOS,
OBSOLETOS E DEGRADANTES PARA OS PAÍSES AFLIGIDOS, BEM LONGE DE ATINGIREM O UNIVERSALISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sustenta, defende, aplaude, deleita-se ou
mantém sonho dourado relativo à monarquia? Ou já demonstra alguma afinidade à ideia do Estado Mundial?
Filmografia Específica:
1. A Duquesa. Título Original: The Duchess. País: EUA. Data: 2008. Duração: 110 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Saul
Dibb. Elenco: Keira Knightley; Ralph Fiennes; Dominic Cooper; & Charlotte Rampling. Produção: Grabielle Tana;
& Michael Kuhn. Fotografia: Gyula Pados. Música: Rachel Portman. Companhia: Paramount Pictures do Brasil. Sinopse: Georgiana Spencer casou-se aos 18 anos com o Duque de Devonshire, cujo desejo era ter filho. Possuindo o título
de Duquesa de Devonshire, logo Georgiana demonstrou inteligência e perspicácia perante a corte inglesa. Entretanto, ela
não conseguia dar ao duque o filho tão desejado, com todas as tentativas de ficar grávida resultando em abortos ou em filhas. Isso leva o relacionamento a se deteriorar pouco a pouco.
2. Ligações Perigosas. Título Original: Dangerous Liaisons. País: EUA. Data: 1988. Duração: 120 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD).
Direção: Stephen Frears. Elenco: Glenn Close; John Malkovich; Michelle Pfeiffer. Produção: Hank Moonjean; Norma
Heyman. Fotografia: Philippe Rouselot. Música: George Fenton. Companhia: Warner Bros. Sinopse: França, 1788.
A Marquesa de Merteuil precisa de favor do ex-amante, o Visconde de Valmont, pois o ex-marido está planejando se casar com jovem virgem. O visconde, conhecido pela vida devassa e conquistas amorosas, deveria seduzir a jovem antes do
casamento. No entanto, planeja conquistar bela mulher casada, de comportamento fiel ao marido. A Marquesa exige a prova escrita dos encontros amorosos e, se ele conseguir tal façanha, ela promete como recompensa 1 encontro amoroso com
a mulher desejada. Mas os jogos de sedução fogem do controle e os resultados são bem mais trágicos, além do imaginado.
Bibliografia Específica:
01. Artola, Miguel; La Monarquía de España; 642 p.; 10 caps.; 24 abrevs.; 11 mapas; 8 tabs.; ono.; 24
x 16 x 5 cm; enc.; Alianza Editorial; Madrid; Espanha; 1999; páginas 19 e 555.
02. Atieza, Juan; La Cara Oculta de Felipe II: Alquimia y Magia em la España del Imperio; 316 p.; 14
caps.; 1 cronologia; 1 microbiografia; 22 x 14 cm; br.; Martinez Roca; Barcelona; Espanha; 1998; páginas 21 a 34.
03. Craveri, Benedetta; Amantes e Rainhas: O Poder das Mulheres (Amanti e Regine: II Potere delle
Donne); trad. Eduardo Brandão; 430 p.; 20 caps.; 16 fotos; 1 microbiografia; alf.; 22 x 14 cm; br.; Companhia das Letras;
São Paulo, SP; 2007; páginas 306 a 338.
04. Farquar, Michael; Escândalos Reais: Inacreditáveis porém Verdadeiras Histórias dos Mais Cruéis
e Devassos Reis, Rainhas, Papas e Imperadores ao longo da História (A Treasury of Royal Scandals); trad. Cristiana
Serra; 360 p.; 46 caps.; 88 fotos; 1 microbiografia; 11 tabs.; 24 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2003;
páginas 278 a 280.
05. Fernández, Álvarez Manuel; Juana la Loca: La Cautiva de Tordesillas; 306 p.; 16 caps.; 20 ilus.; 1 microbiografia; 1 apênd.; 23 x 16 cm; enc.; Espasa; Madrid; Espanha; 2000; páginas 141 a 152.
06. Herman, Eleonor; Sexo com Reis: 500 Anos de Adultério, Poder, Rivalidade e Vingança (Sex with
Kings: 500 Years of Adultery, Power, Rivalry and Revenge); trad. Marisa Motta; 270 p.; 12 caps.; 16 fotos; 1 microbiografia; alf.; 24 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 17 a 225.
07. Solnon, Jean-François; Catalina de Médici: La Reina y la Leyenda (Catherine de Médici); trad. Florencia
Fernández Feijoó; 414 p.; 12 caps.; 16 fotos; 1 microbiografia; ono.; 22 x 16 cm; br.; Editoria Ateneo; Buenos Aires; Argentina; 2005; páginas 301 a 326.
08. Stefan, Zweig; María Antonieta: Biografia; 508 p.; 44 caps.; 1 cronologia; 20 x 12 x 3 cm; br.; Edición
Debolsillo; Barcelona; Espanha; 2007; página 157.
09. Strachey, Lytton; Isabel y Essex (Elizabeth and Essex); trad. Rafael Calleja; 266 p.; 17 caps.; 13 ilus.;
1 microbiografia; 22 x 16 cm; br.; Backlist; Barcelona; Espanha; 2008; página 21.
10. Turini, Valter; Isabel de Aragão: A Rainha Médium; 474 p.; 30 caps.; 1 microbiografia; 22 x 14 x 3 cm;
br.; Casa Editora O Clarim; Matão, SP; 2011; páginas 395 a 410.
11. 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;
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2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 199.
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MONITORAMENTO CONSCIENCIAL
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O monitoramento consciencial é o controle indireto, sadio, evolutivo, ou
patológico, vampirizador, por algum agente monitorador externo, de qualquer origem ou natureza, da consciência monitorada, seja esta personalidade humana consciente ou inconsciente da própria condição.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo monitoramento vem do idioma Latim, monitor, “o que adverte,
lembra, guia, dirige; conselheiro; apontador; escravo que vigia o trabalho dos outros; feitor; instrutor militar”. Surgiu no Século XX. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim,
conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Monitoria interconsciencial. 2. Marionetagem da conscin. 3. Heterassédio interconsciencial. 4. Teleguiamento autocrítico.
Neologia. As 3 expressões compostas monitoramento consciencial, minimonitoramento
consciencial e maximonitoramento consciencial são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Autoconscientização da interdependência. 2. Desassédio interconsciencial. 3. Serenologia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: o monitoramento consciencial; o monitoramento consciencial permanente;
o monitoramento individual; o monitoramento extrafísico; o monitoramento intrafísico; o monitoramento biônico por microchip (Biônica); o monitoramento patológico; a vida humana monitorada; a melodia do futuro da rede dos computadores; a lavagem subcerebral; a autoinsuficiência
evolutiva; a síndrome da insegurança; a ventriloquia humana; as coleiras sociais do ego; o órgão
oficial de controladoria; a robéxis; a iscagem inconsciente; a sujeição interpessoal; o escravagismo; a possessão interconsciencial; o vampirismo interconsciencial; o grupo evolutivo; o lar-gaiola; o concentracionismo; o monopolismo; a posse exclusiva; o absolutismo; a potencialização assistencial; a escala evolutiva das consciências;
Parafatologia: o monitoramento extrafísico por paramicrochip (Parabiônica); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o maximecanismo assistencial multidimensional; o teleguiamento autocrítico; a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Filiologia: a autocriticofilia.
Holotecologia: a monitoroteca.
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Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Comunicologia; a Parassociologia; a Vivenciologia; a Paratecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a vítima do monitoramento consciencial; a pessoa carente; a marionete
humana; a consciex-órfã; a consciex-viúva; a consciência-reboque; a consciência co-dependente.
Masculinologia: o jovem dependente; o viciado em Psicanálise; o supersubordinado ao
chefe; o indivíduo escravizado; o títere; o satélite de assediador extrafísico; o inocente-útil;
o agente do monitoramento consciencial; o monitor escolar; o patrulheiro ideológico; o rufião;
o criador de dependentes; o monopolista; o concentracionista; o cartelista; o oligarca; o exclusivista; o tirano; o ditador; o cérbero; o chefe mafioso; o escravagista; o dublê; o ghost writer;
o eminência parda.
Femininologia: a jovem dependente; a viciada em Psicanálise; a supersubordinada ao
chefe; a mulher escravizada; a títere; a satélite de assediador extrafísico; a inocente-útil; a agente
do monitoramento consciencial; a monitora escolar; a patrulheira ideológica; a criadora de dependentes; a monopolista; a concentracionista; a exclusivista; a tirana; a ditadora; a cérbera; a escravagista; a dublê; a ghost writer; a eminência parda.
Hominologia: o Homo sapiens monitor; o Homo sapiens famulus; o Homo sapiens heterobsessor; o Homo sapiens monopolista; o Homo sapiens subjectus; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sapiens recensor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimonitoramento consciencial de base patológica = o encarceramento
no presídio de segurança máxima (Intrafisicologia); maximonitoramento consciencial de base homeostática = a condição do teleguiamento autocrítico (Extrafisicologia).
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 perfis de conscins sob monitoramento consciencial, em geral permanente, seja sadio ou
patológico:
01. Cidadão: monitorado pelo agente do imposto de renda.
02. Escrava branca: a prostituta monitorada pelo proxeneta.
03. Filho: vítima da síndrome do canguru, monitorado pela mãe superprotetora.
04. Mafioso: monitorado pelo superior hierárquico da Cosa Nostra.
05. Minipeça humana: monitorada pelo maximecanismo assistencial multidimensional.
06. Paciente terminal: monitorado na unidade de tratamento intensivo (UTI).
07. Possesso: monitorado pela consciex possessora extrafísica.
08. Presidiário: monitorado pelo carcereiro do instituto prisional.
09. Prócer: monitorado pelos patrulheiros ideológicos do partido político.
10. Religioso profissional: monitorado pelo superior da ordem mística.
11. Teleguiado autocrítico: monitorado pela Central Extrafísica de Energia.
12. Tenepessista: monitorado pelo amparador extrafísico de função.
Grupalidade. Na análise da Parassociologia, os líderes políticos dos governos humanos
também recebem monitoramento extrafísico, além dos próprios méritos pessoais, em razão do
exercício da função pública, explicitamente dedicada à prestação de serviços à coletividade, transcendendo o âmbito egoico ou pessoal, quando atuam de modo cosmoético e tão somente durante
o período dos mandatos ou gestões.
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Comprovação. Do ponto de vista da Projeciologia, o monitoramento extrafísico grupal
pode ser comprovado pelo projetor (ou projetora) consciente projetado, constatando-se existirem
cargos públicos assessorados extrafisicamente pelas consciexes especialistas naquela função específica, perdurando através de longa série de governos diferentes e consecutivos, como se vivessem permanentemente nos palácios governamentais ao modo dos reais residentes.
Acesso. Contudo, as consciexes monitoras nem sempre conseguem livre acesso ou trânsito inspiracional nos mentaissomas dos líderes políticos, quando bloqueados egocentricamente
pelos jogos dos poderes temporais da intrafisicalidade, razão pela qual, por exemplo, não obstante
extensa e constante defesa intrafísica e proteção extrafísica, tantos dessomam assassinados até
hoje (Ano-base: 1997).
Interdependência. Considerando o universo da Evoluciologia, a interdependência autoconsciente é a melhor condição pessoal para a evolução da conscin lúcida se comparada à dependência ou à independência perante as consciências, em geral.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o monitoramento consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
2. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
3. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
4. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
5. Hibridismo: Comunicologia; Neutro.
6. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
7. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.

A VIDA HUMANA MONITORADA EXIGE MAIOR ATENÇÃO
E PESQUISA POR PARTE DE TODAS AS PESSOAS, NOTADAMENTE NESTA ÉPOCA DAS SUPERTIRANIAS TECNOLÓGICAS, COMUNICATIVAS, INTRUSIVAS, ONIPRESENTES.
Questionologia. Você está sob monitoração de vampirismo interconsciencial, em período de transição, ou sob teleguiamento autocrítico? Quais fatos e parafatos comprovam tal posicionamento pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 169, 479, 484, 556, 738 e 1.016.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 319.
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MONITORIA

DA

TERTÚLIA CONSCIENCIOLÓGICA
(TERTULIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A monitoria da tertúlia conscienciológica é atividade de assessoramento,
apoio, manutenção e suporte aos debates conscienciológicos, diários, do Curso de Longo Curso,
ocorridos no Tertuliarium da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, com finalidade de propagação dos verbetes da
Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo monitor vem do idioma Latim, monitor, “o que adverte; lembra;
guia; dirige; conselheiro; apontador; escravo que vigia o trabalho dos outros; feitor; instrutor militar”. Surgiu no Século XX. O vocábulo tertúlia deriva do idioma Espanhol, tertulia, “reunião de
gente para discutir ou conversar”. Apareceu, no idioma Espanhol, em 1630. Surgiu, no idioma
Português, no Século XIX. A palavra consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas, conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Monitoração tertuliana conscienciológica. 2. Monitoria tertuliana
conscienciocêntrica. 3. Suporte técnico-operacional da tertúlia conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo monitoria:
automonitoramento; automonitoria; heteromonitoramento; maximonitoramento; minimonitoramento; monitor; monitora; monitoração; monitorada; monitorado; monitorador; monitoradora;
monitoragem; monitoramento; monitorar; monitorável; monitoriada; monitoriado; monitorização; monitorizada; monitorizado; monitorizante; monitorizar; Monitorologia; omnimonitoramento; paramonitoria.
Neologia. As 4 expressões compostas monitoria da tertúlia conscienciológica, monitoria
mínima da tertúlia conscienciológica, monitoria mediana da tertúlia conscienciológica e monitoria máxima da tertúlia conscienciológica são neologismo técnicos da Tertuliologia.
Antonimologia: 1. Monitoria da Dinâmica Parapsíquica. 2. Monitoria da minitertúlia
conscienciológica. 3. Monitoria online de curso a distância.
Estrangeirismologia: a open mind; o abandono do dolce far niente; o turning point evolutivo; o upgrade consciencial; o workaholism consciencial; os insights promovidos pelos amparadores extrafísicos; a equipe técnica do Tertuliarium; o porta-verbetes tipo selfservice; o teamwork da reurbex.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à técnica do detalhismo.
Coloquiologia: o ato de vestir a camisa, arregaçar as mangas e suar sangue na monitoria da tertúlia conscienciológica.
Citaciologia. Eis citação sugerida em minitertúlia para a porta de entrada do Tertuliarium: – Aqui acaba a Baratrosfera.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intercooperação multidimensional; o holopensene tertuliário; o holopensene pessoal da Assistenciologia; o holopensene pessoal mentalsomático; o holopensene pessoal da Cosmoética; o holopensene pessoal do autodiscernimento; o holopensene parapedagógico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a higiene pensênica para manter a autodefesa energética; os conviviopensenes; a conviviopensenida-
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de; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a reeducação do materpensene consciencial; o holopensene descrenciológico; o holopensene pró-expansão mentalsomática; o holopensene favorecedor da retilinearidade pensênica; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes;
a parapensenidade; a autodisponibilidade em contribuir para o fortalecimento do holopensene da
Conscienciologia no Planeta a partir do Tertuliarium.
Fatologia: a monitoria da tertúlia conscienciológica; as 4 horas diárias; as informações
do dia; as atividades antes durante e após a tertúlia; os contatos interconscienciais diários, diretos
e indiretos, exigindo reciclagem intraconsciencial aprofundada a fim de melhorar o gabarito interassistencial; a ausência de preconceitos no contato com os tertulianos e teletertulianos gerando,
gradativamente, relações interconscienciais pautadas na extroversão educada; a divisão de atenção a múltiplas demandas simultâneas, sem perder a concentração; a ausência de reclamações,
sem ansiedade, evitando a irritabilidade com as tarefas naturais da função; a otimização e a confluência de predisposições positivas; a disponibilidade constante para lidar com eventos inesperados afetadores do bom andamento das tertúlias; a imperturbabilidade perante eventuais posturas
e atitudes inadequadas dos tertulianos, permitindo a orientação apropriada; o posicionamento íntimo quanto à intencionalidade assistencial universalista; a ampliação do universo do autoconhecimento; a antiimpulsividade; o abertismo consciencial; o apreço pelos debates temáticos das tertúlias conscienciológicas; a automotivação intelectual; a autoinclusão voluntária no Curso de Longo
Curso; a satisfação na apreensão de neoconhecimentos cosmoéticos; o gosto pela interlocução tarística aberta; a adesão à rotina intelectual tertuliana; a formação e fortalecimento de postura pessoal tertuliofílica; a autodisponibilidade em contribuir na exemplificação da teática descrenciológica a partir do Tertuliarium; a qualificação da intencionalidade; a docência conscienciológica
potencializando a amparabilidade da função; as repercussões das temáticas debatidas no Tertuliarium; as conversas pós-tertúlias para o entendimento e aprofundamento dos conteúdos expostos
e paraperceptivos; a construção de protocolos tertulianos; a definição das funções para a sustentação do labor tertuliano diário; o senso de gratidão fundamentando a autodisponibilidade para contribuir com a realização das tertúlias conscienciológicas; o vínculo consciencial; a euforin proporcionada pelo trabalho bem feito.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante
e após a tertúlia, mantendo a sustentação das atividades; as energias conscienciais (ECs) do Tertuliarium; o labor ombro a paraombro; a rotina mentalsomática favorecendo a amparabilidade extrafísica de função; o amparo extrafísico de função do Tertuliarium; os encaminhamentos das
consciexes assistidas; os acoplamentos pontuais e ostensivos no início e fim da tertúlia conscienciológica; as reciclagens inspiradas pelas tertúlias conscienciológicas propiciando o acesso aos
amparadores extrafísicos; o aprofundamento na holobiografia pessoal; a autopredisposição às inspirações extrafísicas amparadoras; as inspirações sobre as necessidades de suporte ao bom andamento da tertúlia; as iscagens inconscientes de consciexes; as parapercepções durante a triagem
e o encaminhamento das perguntas recebidas; as iscagens lúcidas, assins e desassins conscientes;
o auxílio na montagem e manutenção do campo energético assistencial; as projeções assistenciais
no Tertuliarium; as paraconexões com a mediação das tertúlias; as extrapolações energéticas, paraperceptivas ou de ideias em dias atípicos evidenciando a amparabilidade; as dificuldades recíprocas da comunicação interdimensional; a autorreeducação multidimensional nas interrelações
parapedagógicas; a autoimersão rotineira em campo energético de desassédio mentalsomático; os
extrapolacionismos parapsíquicos favorecidos pelo ambiente tertuliário; a atenção à parafenomenalidade tertuliana; a clarividência; a paratelepatia; os parabanhos energéticos; a percepção da
presença de amparadores extrafísicos; a captação de neoideias; a recuperação de cons magnos;
o investimento multidimensional invulgar; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parapreceptoria; a amparabilidade coletiva; os bastidores extrafísicos das tertúlias; a paraudiência de
intermissivistas cursistas; o exercício paraperceptivo na atmosfera tertuliária; o teste do autoparapsiquismo no vislumbre das paraocorrências tertulianas; o teste do autatilamento parapsíquico na
distinção dos campos energéticos instalados no Tertuliarium; o paravínculo embasando os autor-
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revezamentos multiexistenciais em grupo; o amálgama energético envolvendo os assistentes interdimensionais afinizados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade
cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo vínculo proexológico–amizade interconsciencial; o sinergismo conscins proexistas entrosadas–consciexes amparadoras de função; o sinergismo assistente-amparador-amparando; o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade; o sinergismo da equipe multiprofissional das tertúlias conscienciológicas; o sinergismo equipin-equipex.
Principiologia: o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio da descrença
(PD); o princípio javalínico “devagar e sempre”; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da megafraternidade; o princípio da educação infinita; o princípio da verpon;
o princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos; o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio de não pedir nada para si; o princípio da vivência da
tares; o princípio cósmico de o menos doente assistir o mais doente.
Codigologia: o convívio interconsciencial evidenciando a automanifestação enquanto laboratório para a depuração do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de convivialidade;
o código grupal de Cosmoética (CGC) dos voluntários no suporte à infraestrutura de realização
das tertúlias diárias; a atualização das cláusulas do código de etiqueta tertuliano.
Teoriologia: a teoria da evolutividade em grupo; a teoria e a prática do autodidatismo
parapsíquico ininterrupto; a teoria e prática da interassistência; a teoria do amparo funcional;
a teoria da programação existencial; a teoria do paradigma consciencial; a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs).
Tecnologia: a técnica de autobservação e registros diários; as técnicas de autodesassédio; a técnica da tenepes; a técnica do voluntariado; a técnica de pensar como se fosse amparador; a técnica da passividade ativa; a técnica de autodesassédio por meio da leitura do Memorando fixado no Tertuliarium.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial; o voluntariado
operacional; o voluntariado mentalsomático; o voluntariado propulsor; o voluntariado na realização das tertúlias conscienciológicas; o paravoluntariado engajado no Maximecanismo Interassistencial Multidimensional; o voluntário bem adaptado na atividade de acordo com o perfil, interesses pessoais, motivação e momento evolutivo.
Laboratoriologia: o megalaboratório tertuliário grupal, gratuito e diário; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;
o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico do voluntariado; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da
Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o Tertuliarium na condição de laboratório de desassédio mentalsomático.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Voluntariologia; o Colégio Invisível dos
Enciclopedistas da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito Hulk sendo o reforço energético de origem extrafísica na véspera
dos cursos especiais com participação de mais de 200 pessoas no Tertuliarium; os efeitos cosmoéticos da convivência diária junto ao grupo evolutivo; o efeito propulsor da interassistencialidade
vivenciada; os efeitos harmonizadores do entrosamento de voluntários das diversas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs); os efeitos assistenciais do acolhimento aos visitantes no Tertuliarium; os efeitos tertuliários constituindo o senso de pertencimento à Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os efeitos tertuliários formando o senso de cidadania cognopolita; os efeitos tertuliários compondo o senso de identidade intermissivista; os efeitos tertu-
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liários gerando o senso de parafiliação; os efeitos tertuliários construindo o senso universalista;
os efeitos grupocármicos da disponibilização gratuita das tertúlias digitalizadas.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos recuperados; as neossinapses necessárias às novas funções; a conquista das neossinapses evolutivas prioritárias; as neossinapses
geradas pelo convívio com amparador; as neossinapses paraperceptivas; as neossinapses obtidas
por meio da interassistencialidade; a ativação neossináptica a partir dos debates construtivos do
Tertuliarium.
Ciclologia: o ciclo pré-tertúlia–tertúlia–pós-tertúlia; o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo autorrevezador amparando intrafísico–amparador extrafísico; o almejado ciclo proéxis-compléxis; o ciclo assim-desassim; o ciclo diário de conversas revigorantes; o ciclo da produção enciclopédica.
Enumerologia: a monitoria disciplinada; a monitoria permanente; a monitoria temporária; a monitoria interassistencial; a monitoria tarística; a monitoria recicladora; a monitoria teleguiada.
Binomiologia: o binômio rotina intelectual–rotina tertuliana; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância; o binômio recéxis-recin; o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial;
o binômio monitoria tertuliana–tenepes; o binômio amparador intrafísico–amparador extrafísico.
Interaciologia: a interação tertuliano-teletertuliano-paratertuliano; a interação intencionalidade sadia–assistencialidade–amparo de função; a interação hábitos sadios–rotinas úteis;
a interação vínculo-paravínculo; a interação laços de gratidão–fortalecimento de vínculos; a interação ampliação das parapercepções–lucidez nos paracontatos; a interação CCCI-CCCE;
a interação Tertuliarium-Interlúdio; a interação monitor-mediador das tertúlias.
Crescendologia: o crescendo na compreensão das neoverpons; o crescendo na vivência
das teáticas conscienciológicas; o crescendo na abordagem multidimensional às realidades;
o crescendo na adoção de mundividência conscienciológica; o crescendo cognitivo na assiduidade tertuliana; o crescendo solidariedade-fraternidade-megafraternidade.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio interassistencial
acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio assimilação-assistência-desassimilação;
o trinômio postura antiqueixa–desdramatização–superação do domínio subcerebral; o trinômio
aspiração-transpiração-inspiração; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio autoposicionamento cosmoético–autodisponibilidade–amparabilidade–interassistencialidade; o polinômio horário–regularidade–monitoria da tertúlia
conscienciológica–tenepes; o polinômio voluntário-pesquisador-docente-verbetógrafo-autor.
Antagonismologia: o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo retribuição prazerosa
/ obrigação penosa; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo falar / fazer.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de
quanto mais amparabilidade mais a conscin lida com assedialidade; o paradoxo do empenho para cuidar de si objetivando funcionar melhor para todos.
Politicologia: a política tertuliana de paraeducação continuada; a conscienciocracia;
a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a voluntariocracia; a proexocracia; a meritocracia
embasada no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pessoal interassistencial; a lei da interdependência
consciencial; a lei do maior esforço aplicada ao autoparapsiquismo; a lei do maior esforço aplicada à tares; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a tertuliofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a autorreeducaciofilia; a reciclofilia; a conscienciofilia; a pesquisofilia;
a parapedagogofilia; a evoluciofilia; a amparofilia; a sociofilia; a parassociofilia.
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Fobiologia: a erradicação da sociofobia; a supressão da fobia de errar; o travão da fobia
à autexposição; a fraternofobia; a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a anulação da síndrome do ostracismo; a eliminação da síndrome da
dispersão consciencial; a erradicação da síndrome da exclusão social.
Maniologia: a cura da mania de reclamar.
Mitologia: o mito da possibilidade de evolução sem autesforço; o fim do mito da solidão.
Holotecologia: a voluntarioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a etiquetoteca; a diplomaticoteca.
Interdisciplinologia: a Tertuliologia; a Parapedagogia; a Comunicologia; a Priorologia;
a Verbetologia; a Autorreeducaciologia; a Energossomatologia; a Heterodesassediologia; a Grupocarmologia; a Ressociologia; a Amparologia; a Harmoniologia; a Tenepessologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Paraconviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o elenco tertuliano; o parelenco tertuliano; a equipe técnica da Verbetografia; a equipe multiprofissional do Tertuliarium.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana, a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens teletertulianus; o Homo
sapiens voluntarius; o Homo sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autamparator;
o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: monitoria mínima da tertúlia conscienciológica = a do monitor casca
grossa; monitoria mediana da tertúlia conscienciológica = a do monitor parapsíquico; monitoria
máxima da tertúlia conscienciológica = a do monitor desperto.
Culturologia: a cultura tertuliária; a cultura verbetográfica; a cultura do Enciclopedismo Conscienciológico; a cultura cognopolita; a cultura da energossomaticidade lúcida; a cultura
do parapsiquismo cosmoético interassistencial; a cultura conscienciológica; a cultura da multidimensionalidade vivenciada; a cultura do exemplarismo cosmoético.
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Dinâmica. A monitoria das tertúlias conscienciológicas, palco de defesa e debates diários dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, exige atividades indispensáveis, ao modo
dessas 31, expostas e agrupadas em ordem cronológicas, em 3 categorias:
A. Antes do início da tertúlia (das 11h30 às12h30).
01. Abertura. Abrir o Tertuliarium.
02. Aparelhos. Ligar os aparelhos de ar-condicionado e desligar os exaustores.
03. Água. Colocar a garrafa de água, copo e guardanapo na mesa de mediação.
04. Livro. Deixar o livro de presença e caneta na mesa de apoio da entrada do auditório.
05. Recados. Disponibilizar ficha para preenchimento dos recados, os quais serão dados
após a tertúlia.
06. Verbetes. Colocar os verbetes do dia no balcão da entrada do auditório.
07. Computador. Ligar o computador da sala de monitoria e verificar se há conexão
com a Internet.
08. Pilhas. Verificar as baterias do transmissor e microfones da mesa de mediação, ligar
e testar.
09. Microfones. Disponibilizar os microfones para os alunos no auditório.
10. Perguntas. Recepcionar e imprimir os e-mails com as perguntas dos teletertulianos
recebidos antes do início da tertúlia, encaminhando-os à mesa do(a) mediador(a).
11. Espera. Aguardar a chegada do(a) mediador(a) e do(a) verbetógrafo(a).
12. Orientação. Orientar o(a) verbetógrafo(a) do dia.
13. Gongo. Soar o gongo do Tertuliarium, demarcando o início da tertúlia.
B. Durante a tertúlia (das 12h30 às 14h20).
14. Recepção. Avaliar, selecionar e classificar as perguntas recebidas por e-mail durante
a tertúlia.
15. Impressão. Imprimir os e-mails e colocá-los na mesa da mediação durante a tertúlia.
16. Etiqueta. Ficar atento às adequações de condutas dos alunos durante as tertúlias.
17. Ambiente. Monitorar a permanência dos 22º C de temperatura ambiente e 60% de
umidade.
18. Recados. Acompanhar o preenchimento da lista de recados e do livro de presença.
19. Agenda. Atualizar o site Tertúlia Conscienciológica com a publicação do verbete
agendado para o dia seguinte.
20. Pontoações. Divulgar as pontoações do dia e a ordem dos recados.
21. Final. Anunciar no microfone o próximo verbete-aula e agradecer a atenção de todos.
C. Após a tertúlia (a partir das 14h20).
22. Exaustores. Ligar os exaustores.
23. Luzes. Desligar as luzes.
24. Ar-condicionado. Desligar os aparelhos de ar-condicionado e programar os mesmos
para a minitertúlia conforme previsão do tempo.
25. Lixo. Jogar no lixo: copo, guardanapo e prato.
26. Organização. Limpar e organizar a mesa de mediação preparando-a para a minitertúlia do dia seguinte.
27. Ferramentas. Guardar os microfones e o livro de presença na sala da monitoria.
28. Objetos. Verificar o esquecimento de pertences dentro do auditório. Caso haja algum objeto, levar à recepção do CEAEC, para “achados & perdidos”.
29. Estoque. Verificar o estoque e a necessidade de solicitação de compra de produtos
de consumo da tertúlia: baterias, papel carta, canetas, guardanapos, água, copos, entre outros.
30. Verbete. Substituir título do verbete diário, escrito no quadro mural, no hall de entrada do Tertuliarium, pelo do dia seguinte.
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31. Impressão. Verificar a necessidade de impressão de, no mínimo, 40 exemplares para cada verbete.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a monitoria da tertúlia conscienciológica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Cultura tertuliana: Tertuliologia; Homeostático.
03. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
04. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
05. Gescon grupal: Gesconologia; Homeostático.
06. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
07. Mundo verbetográfico: Gesconologia; Homeostático.
08. Prazer evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Predisposição evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
10. Satisfação no voluntariado: Voluntariologia; Homeostático.
11. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
12. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
13. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
14. Tertuliofilia: Tertuliologia; Neutro.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A ATUAÇÃO NA MONITORIA DA TERTÚLIA CONSCIENCIOLÓGICA FAVORECE A TEÁTICA DO AUTO E HETERORREVEZAMENTO EVOLUTIVO NA CÁPSULA DO TEMPO CINEMASCÓPICA DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou voluntariar na monitoria das tertúlias conscienciológicas? Qual impedimento identifica para o exercício de tal voluntariado?
Bibliografia Específica:
1. Visintin, Cristina & Leimig, Roberto; Tertuliarium: Organização Estrutural e Funcional; Conscientia;
Revista; Trimestral; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; Outubro-Dezembro, 2012; páginas 379 a 387.

C. H. R.
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MONOGLOTISMO
(NEUROLEXICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O monoglotismo é a condição da conscin, homem ou mulher, portadora de
dicionário cerebral monolíngue, dispondo de apenas 1 idioma funcional para a autexpressão escrita e oral.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição mono vem do idioma Grego, mónos,
“único; só; solitário; isolado; 1 só ser; 1 item apenas; item único”. O segundo elemento de composição glota deriva do mesmo idioma Grego, glôtta, “língua”. Surgiu no Século XVI. O sufixo
ismo procede igualmente do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico,
filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 01. Monolinguismo; monoidiomatismo. 02. Unilinguismo. 03. Neuroléxico minilinguístico. 04. Dicionário cerebral monolíngue. 05. Nacionalismo linguístico.
06. Chauvinismo linguístico. 07. Restrição linguística. 08. Monodotação linguística. 09. Lexicopensenidade monolíngue. 10. Autexpressão limitada.
Neologia. As duas expressões compostas monoglotismo total e monoglotismo parcial
são neologismos técnicos da Neurolexicologia.
Antonimologia: 01. Sesquilinguismo. 02. Bilinguismo. 03. Bidialetalismo; diglossia.
04. Trilinguismo. 05. Poliglotismo. 06. Hiperpoliglotismo. 07. Autopolineuroléxico; dicionário
cerebral analógico poliglótico. 08. Thesaurus cerebral. 09. Superdotação linguística. 10. Conscienciês.
Estrangeirismologia: o gap comunicativo; o background cultural; o Common European
Framework of Reference (CEFR) for Languages; a abordagem SMART no aprendizado de idiomas; a open mind; o low profile idiomático; o continuum do monolinguismo ao poliglotismo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Polineurolexicologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular pertinente: – Inexiste Universalismo
monoglota.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do monolinguismo; o holopensene pessoal da comunicabilidade limitada; os lexicopensenes monolíngues; a lexicopensenidade monolíngue; a autopensenização regionalista; a autopensenização monofásica; a autopensenidade restrita; a rigidez
pensênica; a perfunctoriedade pensênica interiorota.
Fatologia: o monoglotismo; o autoneuroléxico restrito; o universo acanhado da leitura
pessoal; a biblioteca pessoal monolíngue; a Arquivística pessoal restrita a 1 idioma; a falta de
acesso às fontes da cognição; o travão ao progresso mentalsomático da conscin intelectual; a perda de oportunidades evolutivas; a falta de habilidade com idiomas; a imaturidade intelectual; a lacuna da formação cultural; a descontinuidade no desenvolvimento cognitivo da conscin; a intolerância quanto à restrição da autexpressão; a grupocarmalidade restrita; a limitação do público-alvo interassistencial; a impossibilidade de soltar as amarras mais antigas da interprisão grupocármica; o tilt na programação existencial; a acomodação; o analfabetismo funcional; o trafarismo;
o limite prático da polimatia pessoal; a busca necessária da autossuperação específica; a perseverança na expansão da cultura pessoal; a recin; a consolidação das conquistas idiomáticas; a formação cultural sólida; o trafor mentalsomático; o poliglotismo latente dos cognopolitas; as ideias
vigorando acima dos idiomas (Conformática).
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassédio intelectual; o autencapsulamento comunicativo na interação com estrangeiros; a impossibilidade de
recepção telepática multilíngue; o acesso restrito às inspirações multiculturais; o acesso lacunado
à holomemória; as experiências projetivas multilíngues do monoglota; o uso consciente do autoparapsiquismo no aprendizado de idiomas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo postura traforista–superação do monoglotismo; o sinergismo do aprendizado conjunto nos clubes de conversação; o sinergismo intercâmbio cultural–
–interação com nativos; o sinergismo dos interesses convergentes na conquista do poliglotismo;
o sinergismo dedicação aos idiomas–nível linguístico; o sinergismo conhecimento do idioma–conhecimento da cultura; o sinergismo autonomia consciencial–capacitação profissional.
Principiologia: o princípio do multilinguismo seriexológico da consciência; o princípio
do internacionalismo nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Codigologia: a superação do monoglotismo pessoal na condição de alínea prioritária do
código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o gap teático perante o Universalismo.
Tecnologia: as técnicas de aprendizado de idiomas; a técnica do autodidatismo; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica de aquisição do senso universalista.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico globalizado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia;
o laboratório conscienciológico do cosmograma; o trio de laboratórios conscienciológicos de
desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca, Tertuliarium); os laboratórios de línguas estrangeiras; o laboratório conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Aprendizes de Idiomas; o Colégio Invisível dos
Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Poliglotas.
Efeitologia: o efeito castrador do monoglotismo sobre a cosmovisão; o efeito da desmotivação sobre o estudo.
Neossinapsologia: o teto das neossinapses eruditas, polimáticas e parapolimáticas.
Enumerologia: o monoglotismo infantil; o monoglotismo juvenil; o monoglotismo adolescente; o monoglotismo adulto; o monoglotismo senil; o monoglotismo cronicificado; o monoglotismo multiexistencial.
Binomiologia: o binômio ininteligibilidade-incomunicabilidade; o binômio lacuna comunicativa–frustração comunicativa; o binômio preguiça mental–acídia; o binômio superficialidade–visão curta; o binômio apriorismose–fechadismo consciencial; o binômio dificuldades de
aprendizagem–dificuldades cognitivas; o binômio identificação do estilo de aprendizagem–continuísmo; o binômio poliglotismo-parapsiquismo.
Interaciologia: a interação patológica autocobrança excessiva–autexpectativa elevada;
a interação autodesorganização-autocorrupção; a interação antepassado de si mesmo–monoglotismo multimilenar; a interação monoglotismo-etnocentrismo; a interação relações interculturais
conflituosas–dificuldades idiomáticas recíprocas; a interação monoglotismo individual–monoglotismo nacional; a interação poliglotismo incipiente–linguagem gestual.
Crescendologia: o crescendo monoglotismo-bilinguismo-trilinguismo-poliglotismo-hiperpoliglotismo-conscienciês; o crescendo dicionário cerebral sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o crescendo das faixas etárias; o crescendo do aprendizado; o crescendo autoconscienciométrico trafais-trafores; o crescendo relativização da própria cultura–aquisição do senso
universalista; o crescendo da comunicabilidade pessoal no universo da maxiproéxis.
Trinomiologia: o trinômio dos poderes conscienciais vontade–intencionalidade–autorganização; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio priorização-continuísmo-acaba-
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tiva; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo;
o trinômio da autocoerência materpensene-megatrafor-megafoco; o trinômio globalização-cosmopolitismo-dromomania; o trinômio abertismo consciencial–poliglotismo–Universalismo.
Polinomiologia: o polinômio emissor-receptor-meio-mensagem; o polinômio das habilidades linguísticas leitura-escrita-fala-escuta.
Antagonismologia: o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial;
o antagonismo bairrismo / nomadismo; o antagonismo paroquialismo / autovivência expandida;
o antagonismo monolinguismo / Multitraduciologia; o antagonismo superficialidade / Autenciclopediologia; o antagonismo traforismo / trafarismo; o antagonismo extroversão / introversão;
o antagonismo detalhismo / perfeccionismo.
Paradoxologia: o paradoxo de se conhecer outras línguas para melhor lidar com o próprio idioma; o paradoxo da ignorância ignorada.
Politicologia: as políticas educacionais para o ensino de línguas estrangeiras.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na erradicação do monoglotismo.
Filiologia: a cogniciofilia; a idiomatofilia; a glotofilia; a xenofilia; a neofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a idiomatofobia; a literofobia; a comunicofobia;
a conviviofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do babelismo.
Maniologia: a glossomania.
Mitologia: o mito da impossibilidade de se aprender idiomas em idade avançada.
Holotecologia: a proexoteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a intelectoteca; a culturoteca; a idiomatoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Neurolexicologia; a Autopolineurolexicologia; a Poliglotismologia; a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Multiculturologia; a Experimentologia; a Parageneticologia; a Autorrecexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin telepata; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o monoglota; o apriorota; o pré-serenão vulgar; o analfabeto funcional;
o aprendiz de idiomas; o autodidata; o profissional universalista; o docente de Conscienciologia;
o tenepessista; o projetor consciente; o epicon; o conscienciólogo; o semperaprendente; o maxiproexista.
Femininologia: a monoglota; a apriorota; a pré-serenona vulgar; a analfabeta funcional;
a aprendiz de idiomas; a autodidata; a profissional universalista; a docente de Conscienciologia;
a tenepessista; a projetora consciente; a epicon; a consciencióloga; a semperaprendente; a maxiproexista.
Hominologia: o Homo sapiens monoglota; o Homo sapiens occlusus; o Homo sapiens
incommunicabilis; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens
decisor; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens polyglotticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: monoglotismo total = o da personalidade sem nenhum conhecimento de
qualquer outro idioma; monoglotismo parcial = o da personalidade com algum conhecimento de
outro idioma, porém incapaz de utilizá-lo com o mínimo de desenvoltura.
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Culturologia: a cultura da anglofonia nativa (Ano-base: 2012); os idiotismos culturais;
a Monoculturologia; o berço cultural; a fissura cultural; a cultura do intercâmbio de conhecimentos; a Multiculturologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o monoglotismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autoportfolio linguístico: Inventariologia; Neutro.
05. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
06. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
07. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
08. Eunuco intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
09. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
11. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
12. Língua materna: Comunicologia; Neutro.
13. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.

AS SÉRIAS RESTRIÇÕES MENTAISSOMÁTICAS IMPOSTAS
PELA CONDIÇÃO DO AUTONEUROLÉXICO MONOLÍNGUE
PODEM ACABAR PREJUDICANDO AS MAXIPROÉXIS DAS
CONSCINS INTERMISSIVISTAS DE PERFIL INTELECTUAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é portador de automononeuroléxico ou autopolineuroléxico? De 1 a 5, qual a nota do esforço pessoal despendido na autossuperação das limitações cognitivas?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour;
revisores Cathia Caporali; et al.; 308 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia;
8 websites; miniglos. 106 termos; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 90 a 99.
2. Balthazar, Eduardo; Itinerância Internacional: O Poliglotismo Viável e Rápido; Artigo; Gestações Conscienciais; Revista; Ano 3; Vol. 3; 2 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 118 a 120.
3. Minero, Luis; Globalização e Expansão Conscienciológica através dos Idiomas; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 4; 2 citações; 15 enus.; 9 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2006; páginas 302 a 316.
4. Pereira, Jayme; A Importância do Latim no Desenvolvimento Mentalsomático do Conscienciólogo; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 2; 4 citações; 2 enus.; 2 infografias; 4 refs.; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2008; páginas 197 a 202.

O. M.
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MONÓLOGO PSICOFÔNICO
(PARAFENOMENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O monólogo psicofônico é o fenômeno parapsíquico no qual a consciex comunicante amparadora fala, durante a psicofonia, diretamente para a conscin-sensitiva proprietária do soma, temporariamente descoincidida ou projetada de maneira lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição mono vem do idioma Grego, mónos,
“único; só; solitário; isolado; um só ser; uma única coisa”. O segundo elemento de composição
logo deriva igualmente do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição; definição; palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor dado a alguma coisa; explicação;
a razão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, é especialista em”. A palavra psicofonia
procede do idioma Grego, psychophonia, “comunicação dos espíritos pela voz do médium”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Intercâmbio psicofônico consciex amparadora–conscin-sensitiva.
2. Comunicação psicofônica consciex amparadora incorporada–conscin-sensitiva semipossuída.
3. Transe psicofônico solitário amparador-sensitivo.
Neologia. As duas expressões compostas monólogo psicofônico mínimo e monólogo psicofônico máximo são neologismos técnicos da Parafenomenologia.
Antonimologia: 1. Autopsicofonia. 2. Psicofonia projetiva humana. 3. Psicofonia projetiva extrafísica. 4. Psicofonia. 5. Possessão maligna.
Estrangeirismologia: o rapport com o amparador; o turning point das experiências parapsíquicas; o upgrade tenepessista; o ballonnement no momento do monólogo psicofônico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao parafenômeno do monólogo psicofônico.
Ortopensatologia: – “Psicofonia. O monólogo psicofônico não ocorre sem amparador.
É fenômeno raro, mas secundário, contudo, conduz à expansão da autolucidez parapsíquica da
conscin, podendo levar à pangrafia autopromovida e assistida”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parafenomenologia; os parapsicopensenes;
a parapsicopensenidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade tenepessista; a autovigilância pensênica ininterrupta; a ausência de patopensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
benignopensenes; a benignopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade.
Fatologia: o abertismo parapsíquico; a autossegurança nos procedimentos multidimensionais; a anticonflituosidade íntima; a confiança no amparo extrafísico; o isolamento na base física para não ser perturbado enquanto estiver em transe; a ação voluntária de afrouxar todo o corpo
humano e acalmar a mente; a atitude parapsíquica passiva-ativa; o entorpecimento físico, evidenciado pela ausência passageira da sensibilidade orgânica e da queda da frequência cardíaca, representando o primeiro sinal da descoincidência dos veículos de manifestação; a concentração mental; a divisão da atenção; os estados alterados da mente; a mudança abrupta do timbre de voz do
sensitivo; o aparelho fonador, constituído pelos pulmões, alvéolos, traqueia, laringe, lábios, dentes, palato duro, palato mole, parede rinofaríngea e língua; a neurobiologia da linguagem; a possibilidade de registro e gravação da mensagem; as recins e recéxis desencadeadas pelo impacto da
experiência do parafenômeno.
Parafatologia: o monólogo psicofônico; a psicofonia; a autopsicofonia; a psicofonia
projetiva extrafísica; a psicofonia projetiva humana; o transe parapsíquico; a descoincidência ho-
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lossomática; o alheamento aos estímulos; a projeção consciente; a autobilocação; o balonamento;
o monólogo psicofônico na hipnagogia e na hipnopompia; a ampliação da lucidez extrafísica;
a suspensão da atividade motora voluntária; a semipossessão benigna; o laringochacra; a comunicação paracérebro a paracérebro; a telepatia extrafísica; a ectoplasmia predispondo a condição do
monólogo psicofônico; a parafisiologia do cordão de prata; o chacra nucal; o raio de ação extrafísica do cordão de prata; a atração energética do cordão de prata sendo mais vigorosa quanto mais
perto o psicossoma do soma; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o domínio
energético; a ampliação da sinalética parapsíquica; as Centrais Extrafísicas; o irrompimento do
psicossoma; a tenepes; a condição parassistencial de pré-mãe; a ofiex; a autodesperticidade;
o intercâmbio consciente da conscin com consciexes por meio do parapsiquismo; a comunicação
mais clara e límpida com o amparador; o teleguiamento autocrítico; o paramomento impactante;
a pangrafia superando o monólogo psicofônico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconfiança–confiança no amparador extrafísico;
o sinergismo dos parafenômenos; o sinergismo energias gravitantes do ambiente–energias do
amparador extrafísico–energias do sensitivo; o sinergismo ectoplasma–monólogo psicofônico;
o sinergismo amparador-amparando proporcionado pelo monólogo psicofônico.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às vivências parapsíquicas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao autoparapsiquismo.
Teoriologia: a teoria dos parafenômenos; a teoria e prática do monólogo psicofônico.
Tecnologia: a técnica da relaxação muscular progressiva (RMP); a técnica da passividade ativa; a técnica da tenepes; a técnica da projeção assistida.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos propiciando condições do pesquisador-sensitivo experienciar os parafenômenos de modo didático.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: os efeitos holossomáticos do monólogo psicofônico; o efeito da informação,
mensagem e conteúdo, do parafenômeno nas autorreciclagens existenciais.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através da vivência do monólogo psicofônico; as neossinapses advindas do contato mais aproximado com o amparador extrafísico.
Ciclologia: o ciclo natural do desenvolvimento do monólogo psicofônico; a necessidade
premente do ciclo de reflexões autocríticas perante a vivência parapsíquica.
Enumerologia: a percepção da sugestão telepática do amparador; a percepção da ausência temporária da sensibilidade orgânica; a percepção da descoincidência dos veículos de manifestação; a percepção do balonamento; a percepção do acoplamento energético; a percepção da
semipossessão benigna; a percepção da informação falada psicofonicamente pelo amparador.
Binomiologia: o binômio passividade passiva–passividade ativa; o binômio transe psicofônico privativo–transe psicofônico público; o binômio semipossessão benigna mentalsomática–semipossessão benigna psicomotriz.
Interaciologia: a interação monólogo psicofônico–laringochacra; a interação percepção-parapercepção; a interação paracérebro da conscin–paracérebro da consciex.
Crescendologia: o crescendo entorpecimento físico–descoincidência vígil–balonamento–semipossessão–monólogo psicofônico inerente ao desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Trinomiologia: a observação do trinômio relaxamento psicofisiológico–descoincidência
vígil–passividade alerta propiciando o processo do monólogo psicofônico.
Polinomiologia: o polinômio parafenomênico descoincidência vígil–balonamento–semipossessão benigna–monólogo psicofônico.
Antagonismologia: o antagonismo ansiedade / acalmia; o antagonismo relaxamento
muscular / tensão muscular; o antagonismo fenômenos intrapsíquicos / fenômenos parapsíquicos; o antagonismo bloqueio energético / soltura do energossoma.
Paradoxologia: o paradoxo isolamento intrafísico–exposição extrafísica.
Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na autoqualificação da habilidade parapsíquica para fins interassistenciais.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a energofilia.
Fobiologia: a espectrofobia.
Sindromologia: a síndrome da vida humana trancada; a síndrome da dispersão consciencial bloqueando o rapport com a multidimensionalidade.
Maniologia: a megalomania da indústria mediúnica impossibilitando o desenvolvimento
parapsíquico lúcido e interassistencial.
Mitologia: a demolição dos mitos religiosos e dos mitos eletronóticos sobre a extrafisicalidade; a desmitificação dos parafenômenos.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a energossomatoteca; a metapsicoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a sinaleticoteca; a parapercepcioteca.
Interdisciplinologia: a Parafenomenologia; a Psicofonologia; a Monologologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Energossomatologia; a Parafisiologia; a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Despertologia; a Autoparapercepciologia; a Pensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin psicofônica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o teleguiado autocrítico; a semiconsciex; o ser interassistencial.
Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o epicon lúcido; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o sensitivo ectoplasta; o projetor consciente; o pesquisador
parafenomenológico.
Femininologia: a intermissivista; a acoplamentista; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a sensitiva ectoplasta; a projetora consciente; a pesquisadora parafenomenológica.
Hominologia: o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens desassediator;
o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: monólogo psicofônico mínimo = quando ocorre a descoincidência parcial
do paratronco e da paracabeça do psicossoma da conscin-sensitiva, afastado por trás e acima do
soma, enquanto sobrevém a semipossessão pelo amparador extrafísico falando através do mecanismo vocal dele; monólogo psicofônico máximo = quando ocorre a descoincidência completa do
psicossoma da conscin-sensitiva, permanecendo nas proximidades, experienciando o parafenômeno de autobilocação, observando o próprio corpo humano ocupado ou semipossuído pelo amparador extrafísico falando através do mecanismo vocal dele.
Culturologia: a Multiculturologia da Parafenomenologia.
Transe. Conforme a Parafenomenologia, o monólogo psicofônico transcorre durante
o transe parapsíquico, estado alterado da consciência (EAC) quando a conscin-sensitiva, homem
ou mulher, dá passividade mental e muscular, se abstrai dos estímulos intrafísicos, entra na condição de descoincidência dos veículos de manifestação, permitindo, de maneira lúcida, o uso do holossoma para expressar a vontade da consciex amparadora através da semipossessão interconsciencial.
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Balonamento. Pela Energossomatologia, a sensação de balonamento é comum no monólogo psicofônico, com inchação aparentes de mãos, pés, tronco, e suposto aumento do volume
dos lábios, bochechas e queixo. Esta percepção de expansão física, porém, de origem extrafísica,
acontece devido a exteriorização do holochacra e do psicossoma.
Semipossessão. A suspensão parcial do controle voluntário dos movimentos corporais
da conscin-sensitiva no momento do transe é característica marcante do parafenômeno da semipossessão interconsciencial. A consciex amparadora comunicante influi energeticamente no cordão de prata da conscin-sensitiva, laço semimaterial mantenedor do psicossoma ligado ao soma,
localizado na região do chacra nucal, para dominar órgãos e sistemas e poder falar psicofonicamente.
Minidescoincidência. De acordo com a Projeciologia, geralmente ocorre a exteriorização parcial do paratronco e da paracabeça do psicossoma da conscin-sensitiva, e a mesma se mantém descoincidida, semiprojetada nas proximidades do corpo físico, no momento semipossuído
pelo amparador extrafísico, dialogando telepaticamente, enquanto o amparador responde falando
diretamente para essa mesma conscin projetada, por meio do aparelho fonador.
Lucidez. Segundo a Parafisiologia, o monólogo psicofônico exige maior lucidez e atenção extrafísica da conscin projetada para conseguir escutar o som das palavras pronunciadas fisicamente por meio do soma semipossuído pelo amparador. Tal condição é dificultada devido ao
raio de ação do cordão de prata. Quanto mais próximo o psicossoma está do soma, mais vigoroso
é o poder de retração do cordão de prata, desencadeando a interiorização abrupta.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o monólogo psicofônico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
03. Autoparassomatologia: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Balonamento: Energossomatologia; Neutro.
05. Conscin psicofônica: Perfilologia; Neutro.
06. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
07. Indicador da semipossessão benigna: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
09. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
10. Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
12. Paramomento impactante: Extrafisicologia; Homeostático.
13. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
14. Pré-mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O MONÓLOGO PSICOFÔNICO, PELA NATURALIDADE DOS
MECANISMOS DA FALA, PERMITE A TRANSMISSÃO MAIS
COMPREENSÍVEL DA MENSAGEM DO AMPARADOR, SENDO CONQUISTA AVANÇADA DO AUTOPARAPSIQUISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o parafenômeno do monólogo psicofônico? Quais proveitos vem obtendo com essa ferramenta parapsíquica?
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MONUMENTO À PAZ
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Monumento à Paz é o megálito granítico instalado no marco central do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), PR, constituído de fragmento rochoso de
área explorada no município de Ataleia, Minas Gerais, Brasil, com o objetivo de estabelecer
e manter conexão holopensênica interassistencial pacificadora pró-reurbanização planetária na
Cognópolis Foz.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo monumento, vem do idioma Latim, monumentum e monimentum,
“edifício majestoso; mausoléu; obra notável”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo paz procede
também do idioma Latim, pax, “paz; estado de paz; tratado de paz”. Apareceu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Marco comemorativo à paz. 2. Obelisco da paz mundial. 3. Memorial pétreo da paz.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética,17 cognatos derivados do vocábulo monumento:
antimonumento; monumental; monumentalidade; monumentalismo; monumentalista; monumentalística; monumentalístico; monumentalização; monumentalizada; monumentalizado; monumentalizar; monumentística; monumentístico; Monumentologia; monumentosa; monumentoso; submonumento.
Neologia. As duas expressões compostas Monumento à Paz idealizado e Monumento
à Paz instalado são neologismos técnicos da Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Megálito pré-histórico. 2. Escultura convencional. 3. Monumento
convencional. 4. Memorial vulgar.
Estrangeirismologia: o rapport pararreurbanizador; o turning point proexológico;
o monumento da pacificação urbi et orbi; a atuação extrapoladora do setting intrafísico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Pacifismologia Reurbanizatória.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pacificação: reurbanização essencial. Pacificação: anticonflito vivenciado. Pararreurbanização: pacificação multidimensional. Reurbex: serenamento extrafísico. Reurbanizador: pacifista planetário.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Pararreurbanologia Cosmoética; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os ortopensenes, a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os paratecnopensenes;
a paratecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os maxiproexopensenes; a maxiproexopensenidade; os intermissiopensenes; a intermissiopensenidade; a holopensenidade interassistencial; a pensenidade anticonflitiva; as repercussões holopensênicas do Monumento à Paz;
o upgrade holopensênico individual; o upgrade holopensênico grupal; o holopensene serenológico; a pesquisa da irresistibilidade holopensênica evolutiva.
Fatologia: o Monumento à Paz; a homenagem pública intrafísica permanente; a evocação mnemônica pacifista; o termo “paz” fixado no monumento em 28 idiomas; a perenidade da
rocha; a Praça da Paz no CEAEC; a cronologia dos fatos maxiproexológicos; a solicitação do megálito pelo propositor da Conscienciologia, em 1995; as conscins envolvidas no processo pararreurbanizador; o desconhecimento inicial do escopo do processo interassistencial; os contrafluxos
crescentes; os pedágios proexológicos antecipados; os contrafluxos financeiros; a testagem pro-
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exológica constante; o tempo intrafísico de 19 anos para fixação do Monumento à Paz no marco
central do CEAEC, desde a ideia inicial; a sincronicidade das conscins protagonistas na concretagem do marco central do CEAEC, em 1995, e na inauguração do Monumento à Paz, em 2014;
o monumento intrafísico representante da Para-História; a cláusula maxiproexológica cumprida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional (AM); a amparabilidade de função; pesquisa para-histórica consoante
à pesquisa histórica; o amplo campo da Parafenomenologia Interassistencial; a condição de portaassistidos de consciexes carentes; o processo holocármico das conscins e das consciexes envolvidas; a interferência patológica extrafísica podendo promover dessomas intrafísicas; a ocorrência
de poltergeist com base na beligerância consciencial das consciexes assistidas; a expedição parapsíquica realizada ao local de extração do megálito; as paranegociações pacificadoras necessárias
à continuidade do trabalho exploratório da rocha; a necessidade da paradiplomacia no desassédio
das consciexes guardiãs do local de extração da pedra; a homenagem pétrea pacífica e pacificadora à pararreurbanização planetária; a aprendizagem autevolutiva ao trabalhar com a equipex; as
extrapolações parapsíquicas derivadas do processo interassistencial; a semperaprendência evolutiva multidimensional; a parapacificação; a pararreurbanização em curso no Planeta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo monumento intrafísico–conexão holopensênica interassistencial; a colheita grupal enquanto sinergismo dos esforços individuais e coletivos; a eliminação do sinergismo baratrosférico conflituosidade-violência; a força do sinergismo amparador-fraternismo-cosmoeticidade; a parapercepção do sinergismo fatos-parafatos.
Principiologia: a admissão do princípio da descrença (PD); a ignorância do público-alvo extrafísico quanto ao princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da profilaxia
das ilusões humanas; a aplicação do princípio do posicionamento pessoal (PPP); a atenção quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a vivência do princípio da paradiplomacia cosmoética evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da cápsula do tempo interassistencial; a teática paradiplomática
nos trabalhos desassediadores da interassistência; a desamarração gradativa dos grilhões interconscienciais da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da autodefesa cosmoética visando os trabalhos interassistenciais; a compreensão da teoria da interassistencialidade por meio da
dupla evolutiva (DE); as autovivências acima das teorias materialistas; a teoria e prática da Pararreurbanologia.
Tecnologia: a aplicação das técnicas projetivas; as técnicas de coleta, análise e interpretação dos dados; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a teática pela autexperimentação; a tecnicidade interassistencial cosmoética; a tecnologia pararreurbanizatória.
Voluntariologia: a equipe de voluntários do campus da Associação Internacional para
Evolução da Consciência (ARACÊ); a equipe de voluntários do CEAEC.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Para-História; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Holocarmologia; o laboratório conscienciológico
da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Proexologia;
o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos multidimensionais da representação pétrea monumental; os efeitos da pesquisa holocarmológica; os efeitos das escolhas pessoais nas multiexistências; os efeitos
do atacadismo nas autoprioridades; os efeitos da cosmovisão nas autorreflexões; os efeitos da
mudança para melhor dos holopensenes; os efeitos das reurbexes.
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Neossinapsologia: a recuperação das paraneossinapses; a acumulação de neossinapses
gerando neoverpons; a aplicação teática dos trafores possibilitando o desenvolvimento de neossinapses parapsíquicas; a expansão da rede de neossinapses cosmoéticas, universalistas e megafraternas; a aquisição de neossinapses a partir das neoexperiências interassistenciais; a aquisição
de neossinapses autevolutivas.
Ciclologia: o ciclo cosmoético da desassedialidade interconsciencial; a força da intenção autocosmoética na concretização de capítulo do ciclo holocármico; a premência vivenciada
da eficiência no ciclo assim-desassim; a destreza parapsíquica no ciclo da escuta multidimensional; a paciência para aguardar o fechamento do ciclo de realizações; a quebra dos ciclos patológicos, com as reurbexes.
Enumerologia: os marcos intrafísicos evocadores da paz; as gestações conscienciais
evocadoras da paz; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) evocadoras da paz; as iniciativas
maxiproexológicas evocadoras da paz; o voluntariado conscienciológico evocador da paz; as reurbanizações extrafísicas evocadoras da paz; os marcos extrafísicos evocadores da paz.
Binomiologia: o binômio monumento-interconexão; o binômio rocha-Cosmos; o binômio abertismo consciencial–neoabordagens interassistenciais; o binômio História–Para-História; o binômio perdas-ganhos; a ausência do binômio admiração-discordância mantendo o conflito bélico interdimensional; o binômio anticonflituosidade-pacificação.
Interaciologia: a interação multidimensional onipresente; a interação rocha-energias;
a interação conscins-consciexes; a interação equipin-equipex especializadas; a interação Paradireito-Paradiplomacia; a interação abertismo consciencial–cosmovisão; a interação Paciologia-Serenologia.
Crescendologia: o crescendo monumento monodimensional–monumento multidimensional; o crescendo empreendimento convencional–empreendimento pararreurbanizador; o crescendo acordo-paracordo; o crescendo interprisão-recomposição; o crescendo senso de fraternidade–senso cosmoético.
Trinomiologia: o trinômio Holocarmologia-Interassistenciologia-Pararreurbanologia;
a compreensão do trinômio parrarealidades-parafatos-parafenômenos; a priorização do trinômio
autocognição-intercompreensão-interpacificação; a admissão do trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo; a ação pararreurbanizadora a partir do trinômio consciex amparadora
especialista–evoluciólogo–Serenão.
Polinomiologia: a autocognição interassistencial alicerçada no polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; a autolucidez interassistencial multidimensional pelo
polinômio bom ânimo–bom humor–bom-tom–juízo cosmoético; a aquisição da maturidade por
meio do polinômio constância-repetição-paciência-resiliência-prioridade-autodiscernimento;
a fundamentação da equipex quanto ao polinômio integridade-maxigenerosidade-parassolidariedade-paraconfiabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo estagnação / evolução; o antagonismo teoria / prática; a criticidade cosmoética frente ao antagonismo guia amaurótico / amparador de função;
o antagonismo erros grupocármicos / acertos grupocármicos; o antagonismo abordagem consciencial parabelicosa / abordagem consciencial paradiplomática.
Paradoxologia: o paradoxo calmaria intrafísica / agitação extrafísica; as expressões
paradoxais, corriqueiras, guerra justa, paz militar, paz armada; o paradoxo do bifrontismo governamental; o paradoxo da ampliação do amparo recebido pela prática continuada da assistência sem retorno.
Politicologia: a reurbanocracia; a cosmoeticocracia; a serenocracia; a assistenciocracia;
a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior autesforço evolutivo pela interassistencialidade; a lei de ação
e reação na Evoluciologia; a lei da evolução consciencial permanente.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a paciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a conscienciocentrofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a pesquisofobia; a assistenciofobia; a parapercepciofobia; a extrafisicofobia;
a proexofobia; a teaticofobia; a evoluciofobia.
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Sindromologia: a síndrome do belicismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a belicomania; a assediomania; a anticosmoeticomania; a mania da hostilidade; a mania da rivalidade; a mania da perseguição; a mania de persistir no erro.
Mitologia: a Antimitologia do princípio da descrença; a queda do mito do aniquilacionismo; a desconstrução de mitos milenares por meio da impactoterapia; a anulação do mito da irregenerabilidade consciencial; a queda do mito de a paz ser ausência de conflitos.
Holotecologia: a reurbanoteca; a pacioteca; a parapercepcioteca; a pesquisoteca; a parahistorioteca; a holomnemoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Paciologia; a Paradiplomaciologia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia; a Teaticologia; a Autoparapercepciologia; a Autexperimentologia; a Maxiproexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pesquisadora da Pararreurbanologia; a conscin pacióloga; a conscin cosmoética; a conscin empreendedora reurbanizadora; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin semperaprendente; a conscin intermissivista; a conscin semiconsciex; o ser Serenão.
Masculinologia: o pesquisador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o empreendedor interassistencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; a consréu; a consbél; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação; o evoluciólogo.
Femininologia: a pesquisadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a empreendedora interassistencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consréu; a consbél; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Monumento à Paz idealizado = o obelisco intrafísico sem representatividade energética pró-reurbanizadora; Monumento à Paz instalado = o obelisco intrafísico com representatividade energética pró-reurbanizadora multidimensional.
Culturologia: a cultura de paz; a cultura da Pararreurbanologia; a cultura da anticonflituosidade; a cultura da interassistência sem fronteiras; a cultura conscienciológica; a cultura
da Evoluciologia; a cultura da Serenologia.
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Cronêmica. Segundo a Historiologia, referente ao Monumento à Paz do CEAEC, eis,
em ordem cronológica, 6 principais fatos relacionados notadamente ao megálito, desde a solicitação, em 1995, até a inauguração em 2014:
1995 (dezembro). A concretagem do marco central do CEAEC com a presença do propositor da Neociência Conscienciologia, ocasião da solicitação para a instalação de monumento de
pedra naquele local.
2005 (fevereiro). A oportunidade de aquisição de registro minerário no município de
Ataleia, Minas Gerais, local de extração da rocha do Monumento à Paz.
2005 (abril). A fase de prospecção, fechamento do negócio, desenvolvimento e condução
do processo resultando no monumento.
2007 (dezembro). O início da exploração minerária interassistencial no local.
2008 (fevereiro e março). O deslocamento de 7 pesquisadores da Conscienciologia até
o local de extração da pedra geradora do Monumento à Paz, para a realização de assistência multimensional e paranegociações paradiplomáticas com as consciexes habitantes do local.
2014 (julho). A inauguração do Monumento à Paz no dia 12 de julho de 2014, pelo professor Waldo Vieira (1932–2015), propositor da Conscienciologia, e pelos voluntários diretamente envolvidos no empreendimento pararreurbanizatório.
Megálito. O Monumento à Paz constitui rocha granítica de coloração cinza e branca
amarelada, com locais oxidados, e padrão movimentado, comercialmente nominada Giallo Pacificus. A análise petrográfica identifica granada biotita-gnaisse inequigranular e hornblenda-biotita
gnaisse migmatítico quartzo diorítico, além de microclina e mica. O acabamento de superfície
apresenta aspectos entre bruto e polido.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o Monumento à Paz, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. CEAEC: Conscienciocentrologia; Homeostático.
03. Colégio Invisível da Pararreurbanologia: Colegiologia; Homeostático.
04. Conscin large: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Conscin mecenas cosmoética: Retribuiciologia; Homeostático.
06. Conservação da edificação conscienciocêntrica: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Crescendo Pacifismo-Paciologia: Paciologia; Homeostático.
08. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
09. Empreendedorismo reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
10. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
11. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Memória encapsulada: Mnemossomatologia; Neutro.
13. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
15. Sinergismo História-Conscienciologia: Evoluciologia; Neutro.

O MONUMENTO À PAZ DO CEAEC, CONSTITUI OBRA
INTRAFÍSICA DE REPRESENTATIVIDADE E REPERCUSSÃO
MULTIDIMENSIONAL, COADJUTORA DO HOLOPENSENE
PARARREURBANOLÓGICO EM IMPLANTAÇÃO NA TERRA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite autovivenciar a condição de minipeça pararreurbanizadora? Conhece o Monumento à Paz no marco central do CEAEC? Contribui para
a implantação de holopensene pacifista no Planeta?
Videografia Específica:
1. Guerra do Contestado. Título Original: O Contestado – 50 Anos. País: Brasil. Data: 2013. Duração: 30’
17’’. Gênero: Documentário. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção e Roteiro: Cloves Mendes e Romulo Musiello.
Produção: Rogério Augusto. Direção de Fotografia: José Lúcio Campos. Design Sonoro: Fabio Pirajá. Trilha Sonora:
Mirano Schuler. Locução: Igor Dantas. Edição: Henrique Nunes. Finalização e Arte: Felipe Mariani. Companhia: Jucutuquara Filmes. Sinopse: O documentário registra fatos históricos sobre o Contestado entre Minas Gerais e Espírito
Santo, por meio da memória dos entrevistados. A zona do Contestado, fundamentado em mais de século de discórdias político-econômicas na demarcação das fronteiras territoriais interestaduais, foi refúgio para elementos marginais permanecendo longe das mãos da justiça. A insegurança institucional na região gerou inúmeras provocações, intolerâncias, conflitos e violências.
Bibliografia Específica:
1. Lückmann, Celso; & Lückmann, Mariangela; Megálito: Monumento à Paz Mundial; Artigo; Edição Comemorativa 20 anos do CEAEC; Conscientia; Revista; Trimestral; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2015; páginas 183 a 192.
2. Cunha, Manuela Carneiro da; Org.; História dos Índios no Brasil; 5 fotos; 9 ilus.; 1 tab.; 35 refs.; Cia das
Letras; São Paulo, SP; 1992; páginas 413 a 430.
3. Pontes, Walace Tarcisio; Conflito Agrário e Esvaziamento Populacional: A Disputa do Contestado pelo
Espírito Santo e Minas Gerais (1930-1970); Dissertação; 184 p.; 2 gráfs.; 2 ilus.; 4 tabs.; 84 refs.; Universidade Federal
do Espírito Santo (UFE); Vitória, ES; 2007; páginas 1 a 184.
Webgrafia Específica:
1. Egler, Walter Alberto; A Zona Pioneira do Norte do Rio Doce; Boletim Geográfico do IBGE; Bimestral;
Ano XX; N. 167; 17 ilus.; 2 tabs.; 18 refs.; Rio de Janeiro, RJ; Março-Abril, 1962; disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1962_v20_n167_mar_abr.pdf>; acesso em: 03.06.17; 11h13.
2. Paraíso, Maria Hilda Baqueiro; Krenak; Enciclopédia dos Povos Indígenas no Brasil; Instituto Socioambiental (ISA); 6 fotos; 30 refs.; São Paulo, SP; 1998; disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/ krenak/1617>;
acesso em: 14.02.08; 20h31.

C. M. L.
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MORADIA EM FOZ DO IGUAÇU
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A moradia em Foz do Iguaçu é a permanência na cidade da tríplice fronteira paranaense, capaz de suscitar experiências à conscin neocidadã, homem ou mulher, ao autopesquisar similitudes e diferenças nos aspectos intrafísicos e extrafísicos das vivências interculturais,
afetivas e socioambientais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra morar vem do idioma Latim Medieval, morata, particípio passado de moratus, e este de morare, “demorar-se; ficar; morar; viver com; residir em; habitar; enraizar-se em; achar-se”. Apareceu no Século XIV. O termo foz procede do idioma Latim Vulgar, fox,
e este do idioma Latim Clássico, faux, “garganta; goela; passagem estreita; desfiladeiro”. Surgiu
no Século XIII. O termo iguaçu deriva do idioma Guarani, iguaçu, “água grande”, constituído por
i(g), “água”, e açu, “grande”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Residência em Foz do Iguaçu. 2. Morada em Foz do Iguaçu. 3. Lar
em Foz do Iguaçu. 4. Habitação em Foz do Iguaçu. 5. Moradia na Tríplice Fronteira (Trifron).
Neologia. As duas expressões compostas moradia do inversor em Foz do Iguaçu e moradia do reciclante em Foz do Iguaçu são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Moradia em cidade monocultural. 2. Nomadismo existencial.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Evolutionarium; o rapport assistencial; o timing intraconsciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução grupocármica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Moradia:
site consciencial. Moradia transparece cultura. Pesquisemos nossas moradias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os neopensenes; a neopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
conviviopensenes; a conviviopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os
vincopensenes; a vincopensenidade; o holopensene local favorecendo o enriquecimento cultural;
os egopensenes; a egopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; o registro das diferenças holopensênicas; o registro da percepção dos autopensenes e heteropensenes; a pressão holopensênica ajudando na percepção dos traços conscienciais.
Fatologia: a moradia em Foz do Iguaçu; a implantação de residência proexogênica em
Foz do Iguaçu; a fixação intrafísica em polo intercultural; a migração de outras cidades e países
para a Trifron; a experiência de neorresidência em outro país; a vivência da neocidadania; a escolha da moradia afiançando o pertencimento ao grupo evolutivo; o vinco intraconsciencial enquanto objetivo da mudança para Foz do Iguaçu; o aprendizado na interação com as várias culturas; as vivências na Socin enquanto aulas de Sociologia pondo em jogo as adaptações necessárias
à conscin neocidadã; o pionerismo evolutivo da Conscienciologia trazendo o conceito do trafal;
as pendências atuando no presente-futuro; a vivência em outro país sendo aproveitada enquanto
estudo sociométrico; a experiência de vida enriquecedora na mudança de cidade ou país; o trabalho arranjado no país da nova residência; o trabalho como sendo organizador intrafísico da adaptação socioambiental, além da economia; o fato de o reconhecimento puramente teórico não resultar em aprendizado conscienciológico eficaz; os antimuros da Conscienciologia; os gargalos
observados na manutenção da produção intelectiva gerando impacto intraconsciencial; a Cognó-
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polis enquanto megadesafío mentalsomático avançado; os desacordos não justificando inimizades; a vontade e intencionalidade no entrosamento sadio junto ao neogrupo evolutivo; a troca de
companhias; o respeito às diferenças interconscienciais irrompidas; a autavaliação quanto à qualidade da neoconvivialidade; as perspectivas de novo empreendimento pró-evolutivo; a teática tarística esclarecendo os pontos fracos; o aprendizado cosmoético na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a autossinceridade do amparando recém-chegado norteando
o nível de assistência a ser recebida; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as reais possibilidades de
trabalho pró-evolutivo na neorresidência; a atenção ao esbanjamento evolutivo perante a falta de
autopesquisa; a Migraciologia promovendo a união das etnias; o trafor da cidade de Foz do Iguaçu, acolhendo 81 grupos étnicos (Ano-base: 2012); a gratidão no reconhecimento da intervenção
assistencial de inúmeras consciências (conscins e consciexes) em toda mudança migratória; o senso de gratidão enquanto maior autodesassédio consciencial.
Parafatologia: o domínio do estado vibracional (EV) profilático, sinalizando a condição
da saúde holossomática; a captação parapsíquica das próprias fantasias e heterofantasias; as dinâmicas parapsíquicas enquando alavanca inquestionável do aprendizado na interassistência multidimensional; o amparador extrafísico de função; as mudanças de rotina trocando as companhias
extrafísicas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as assins e desassins pondo a consciência à prova; o desenvolvimento parapsíquico superando a apriorismose; a intensificação do convívio intra e extrafísico; a leitura parapsíquica das intenções alheias ativando o autodesconfiômetro;
os atos reiterativos do passado multimilenar; o parapsiquismo alertando as associações de ideias
imprestáveis; os extrapolacionismos parapsíquicos; a parapercepção da paraplateia; o amparador
extrafísico de função atuando em cima do lance dos acontecimentos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Socin-Sociex; o sinergismo neopercepções-parapercepções; o sinergismo reeducação evolutiva–intercompreensão consciencial; o sinergismo reeducação da intencionalidade–redefinição evolutiva; o sinergismo novos lugares–neoportunidades de
aprendizado; o sinergismo autodesassédio-heterodesassédio.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da evolutividade
grupocármica; o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio cosmoético de pensar no
mal existente na consciência ao invés de pensar mal da mesma; o princípio da descrença (PD);
o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio de nada acontecer por acaso; o princípio do isso também passa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética
(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da Conviviologia; as teorias sociológicas; a teoria do parassociograma.
Tecnologia: as técnicas sociometrológicas; as técnicas da Interassistenciologia.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto megaoportunidade autevolutiva, extrapolando as necessidades administrativas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
da proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o desenvolvimento
da intercompreensão no laboratório da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos da evolução grupocármica; os efeitos das neoperspectivas proexológicas.
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Neossinapsologia: a criação de neossinapses no intercâmbio cultural; as neossinapses
promovendo a adaptaciofilia.
Ciclologia: o ciclo egocarma-grupocarma-policarma.
Enumerologia: a mudança de holopensene; a mudança de país; a mudança de cidadania; a mudança de continente; a mudança de tarefas; a mudança de prospectiva; a mudança de patamar evolutivo.
Binomiologia: o binômio receptibilidade-adaptabilidade; o binômio planificação-sincronicidade; o binômio admiração-discordância; o binômio assertividade-responsabilidade;
o binômio sintonia-reverberação; o binômio acuidade-registro; o binômio intercultura-multicultura; o binômio educação-reeducação; o binômio acuidade-registro; o binômio intraconsciencialidade-paracerebralidade.
Interaciologia: a interação Conscienciometria-Consciencioterapia; a interação objetivos-intenções; a interação nível de lucidez–qualidade de autorreciclagem; a interação perspectiva-prospectiva; a interação recéxis-recin.
Crescendologia: o crescendo isca humana inconsciente–isca humana lúcida; o crescendo Sociologia-Parassociologia; o crescendo cerebralidade-paracerebralidade.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-intraconsciencialidade-paracerebralidade;
o trinômio grupalidade-planificação-sincronicidade; o trinômio evolutivo assintonia consciencial–sintonia consciencial–holopensene empático; o trinômio monocultura-intercultura-multicultura.
Polinomiologia: o polinômio nível de intenção–nível de lucidez–nível de conhecimento–
– nível de interpretação; o polinômio reaprendizado-reelaboração-reação-consecução; o polinômio haurir-conhecer-reconhecer-reciclar.
Antagonismologia: o antagonismo cultura universalista / cultura regionalista; o antagonismo retribuição / doação; o antagonismo culturalismo / aculturação; o antagonismo gratidão / reclamação; o antagonismo autocompetência / heterocompetência; o antagonismo imigração / emigração; o antagonismo acalmia íntima / pertúrbios pessoais; o antagonismo autorreflexão / apriorismose; o antagonismo clareza mental / distorção cognitiva; o antagonismo autoconsciencialidade / autovitimização.
Paradoxologia: o paradoxo de toda heteropesquisa exitosa requerer a autopesquisa;
o paradoxo de o acesso a vários idiomas levar ao aprendizado do idioma único (conscienciês);
o paradoxo de o aprendizado de inúmeras culturas levar à aculturação; o paradoxo de toda migração refletir as próprias raízes; o paradoxo de a melhor escolha evolutiva para si mesmo repercutir em melhor escolha para todos; o paradoxo desassediador.
Politicologia: a sociocracia; a evoluciocracia; a reeducaciocracia; a terapeuticocracia;
a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço no aprendizado da evolução grupocármica; as leis
evolutivas impulsionando a recomposição dos laços intergrupais enquanto essência da libertação
consciencial.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a reeducofilia; a conviviofilia; a parapsicofilia;
a autopesquisofilia; a priorofilia; a dromofilia evolutiva.
Fobiologia: o desafio à neofobia; a eliminação da xenofobia; a superação da fobia à autexposição; a superação fobofobia; a revisão de fobias a partir do desenvolvimento parapsíquico.
Sindromologia: a superação da síndrome da interiorose; a remissão da síndrome da insegurança; o combate à síndrome do medo; a luta contra a síndrome do ansiosismo; o sobrepairamento à síndrome geral de adaptação.
Maniologia: a nostomania; a anticomania; a abulomania; a riscomania; a lipemania.
Holotecologia: a experimentoteca; a gregarioteca; a comunicoteca; a convivioteca;
a profilaxioteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a culturoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Conviviologia; a Conscienciometria; a Vivenciologia; a Reeducaciologia; a Proexologia;
a Interassistenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o semperaprendente; o tenepessista;
o ofiexista; o evoluciólogo; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a semperaprendente; a tenepessista; a ofiexista; a evolucióloga; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: moradia do inversor em Foz do Iguaçu = a da conscin praticante da técnica da invéxis com a finalidade de dar consecução às tarefas proexológicas junto ao grupo evolutivo desde cedo; moradia do reciclante em Foz do Iguaçu = a da conscin praticante da técnica da
recéxis com a finalidade de dar consecução às tarefas proexológicas junto ao grupo evolutivo.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a Multiculturologia; a cultura da Sociometrologia.
Intraconsciencialidade. De acordo com a Intraconscienciologia, a decisão de mudar para Foz do Iguaçu exige da conscin, considerando o momento evolutivo pessoal, a autobservação
de 10 itens, listados em ordem alfabética:
01. Autodecisão.
02. Autodefinição.
03. Autodeterminação.
04. Autodiscernimento.
05. Compreensão.
06. Intenção.
07. Lucidez.
08. Parapercepções.
09. Posicionamento.
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10. Vontade.
Mudança. Vale refletir sobre o fato de toda mudança ser efetivada quando a consciência
toma a decisão íntima de fazer a reciclagem intraconsciencial. A qualificação das companhias
evolutivas ajuda nesse processo.
Otimização. Para quem decide lucidamente aproveitar as oportunidades e aportes oferecidos pela Cognópolis de Foz do Iguaçu, torna-se inevitável e inapelável o investimento na autopesquisa para otimizar a evolução pessoal.
Convivioterapia. Na experiência de neorresidência, é possível fazer a sondagem do padrão de afetividade empregado nas convivências anteriores e reperspectivar as interações conscienciais atuais e vindouras. Assim, tanto estados emocionais de revolta, rabugice, nostalgia, saudade, quanto sentimentos de bem-estar, alegria, confiança e / ou bom humor surgem para a consciência pesquisar-se. Os relacionamentos sadios libertam consciências, criando o cultivo da neofilia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a moradia em Foz do Iguaçu, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
03. Coexistência sinérgica: Evoluciologia; Homeostático.
04. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
05. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Escolha do rumo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
09. Neocidadania proexológica: Proexologia; Homeostático.
10. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
11. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
12. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
14. Reurbanização na Tríplice Fronteira: Reurbanologia; Neutro.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A MORADIA EM FOZ DO IGUAÇU ABRE LEQUE DE INFORMAÇÕES MULTICULTURAIS, INTRA E INTERCONSCIENCIAIS, A SEREM PESQUISADAS, ELABORADAS LUCIDAMENTE, PARA A OTIMIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica vantagens em fixar moradia em Foz
do Iguaçu? Quais são as perspectivas a respeito desse assunto?
Bibliografia Específica:
1. Oliveira, Nara; Foz do Iguaçu Intercultural: Cotidiano e Narrativas da Alteridade; revisores Everton
Santos; & Rosemary Salles; 192 p.; 3 caps.; 51 fotos; 9 ilus.; 1 infográfico; 2 mapas; 1 microbiografia; 3 tabs.; 2 websites;
141 refs.; 2 anexos; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 17 a 20, 54
a 57 e 62 a 67.
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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 648, 652, 653 e 872.

M. C. N.
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MORDOMIA ANTIEVOLUTIVA
(ANTIDISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mordomia antievolutiva é a condição de regalia, privilégio e conforto
desfrutados de modo abusivo pela conscin, homem ou mulher, ao transferir a responsabilidade para outrem dos esforços necessários à obtenção das vantagens vivenciadas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo mordomo provém do idioma Latim, maior domus, “administrador ou governante da casa”. Surgiu no Século XIII. A palavra mordomia apareceu no Século
XVII. A palavra evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Regalia antievolutiva. 2. Privilégio antievolutivo. 3. Condição de
privilégio abusivo.
Neologia. As 3 expressões compostas mordomia antievolutiva, mordomia antievolutiva
na política e mordomia antievolutiva na monarquia são neologismos técnicos da Antidiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Aporte meritocrático. 2. Mordomia projetiva. 3. Auxílio evolutivo.
Estrangeirismologia: o butler; o valet; o footman; a maid; a ausência do DIY (do-ityourself); os VIPs (very important person); o dolce far niente; o chauffeur; a entourage; a noblesse oblige.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos autesforços pró-evolutivos.
Filosofia: o Absolutismo; o Colonialismo; o Autoritarismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos privilégios imerecidos; os egopensenes; a egopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a mordomia antievolutiva; a regalia; a mamata; a aristocracia; a nobreza;
o feudalismo; a vassalagem; a politicagem; o parasitismo; os interesses e caprichos pessoais;
os requintes dos “parasitas” do Estado; a exploração do trabalho alheio; a subjugação; a vampirização; as legiões de bajuladores privilegiados das monarquias ainda existentes; a suntuosidade;
a ostentação; o autoconvencimento de merecer ser atendido no momento desejado; a terceirização
das responsabilidades; a preguiça; a acídia; a prostração; a acomodação mimética; a permanência
na de zona de conforto; a vontade débil; a autoinsegurança; a adulação; a cortesania; a sujeição;
a genuflexão; a dependência; as lisonjas; as reverências; a subordinação; a submissão; a subalternidade; a subserviência; a amoralidade; o jeitinho brasileiro; o abuso de poder; as “costas largas”;
o bem-estar de alguns e o malestar de outros; a superproteção parental; a voliciolina; o ato de
cortar o mal pela raiz; o ato de “botar a mão na massa”; a recin pessoal.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático, na expectativa de ser desassediado pelos amparadores extrafísicos; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal negligenciada; as retrovidas consecutivas na monarquia; a paracomatose evolutiva; o anacronismo evolutivo com base na vivência de antepassado de si mesmo; o parafato de aportes aparentemente imerecidos aos olhos humanos serem merecimentos multiexistenciais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: a ausência do sinergismo esforço-conquista; a falta do sinergismo fraternidade-cosmoeticidade; o sinergismo autorresponsabilidade-interassistência.
Principiologia: o princípio da livre escolha evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o princípio de não pedir nada para si; o princípio de
o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: a necessidade de estabelecer o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da seriéxis; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica das 50 vezes mais; a técnica de
mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de posicionar-se ao modo de amparador.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado na docência conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito patológico das subjugações conscienciais; os efeitos negativos das
interprisões grupocármicas; o efeito halo das recins pessoais no grupocarma.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins.
Ciclologia: o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas; o ciclo das automimeses dispensáveis.
Enumerologia: o comodismo; o egoísmo; o hedonismo; o aulicismo; o bajulismo; o servilismo; o escravagismo.
Binomiologia: o binômio excesso-escassez; o binômio direito-dever; o binômio débito-crédito; o binômio zona de conforto–interprisão grupocármica; o binômio apego-desapego.
Interaciologia: a interação mimo-dependência; a interação zona de conforto–estagnação evolutiva; a interação mais ação–menos reclamação.
Crescendologia: o crescendo repressão-escravidão.
Trinomiologia: o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: a falta de vivência do polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio
antimordomia–crise existencial–autenfrentamento–autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo interdependência / dependência; o antagonismo arrogância / subserviência; o antagonismo hierarquia evolutiva / hierarquia humana; o antagonismo autoridade moral / autoridade imposta; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo liberdade / sujeição; o antagonismo ganância de poucos / perda de muitos.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o mais assistido.
Politicologia: a teocracia; a escravocracia; a idolocracia; a burocracia; a autocracia;
a aristocracia; a clerocracia; a antidemocracia; a genuflexocracia; as ditaduras.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de Gerson; a lei da impunidade parlamentar.
Filiologia: a mimeticofilia patológica.
Fobiologia: a laborfobia; a evoluciofobia.
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Sindromologia: a síndrome de Cinderela; a síndrome da mediocrização; a síndrome do
canguru; a síndrome da ribalta; a síndrome do topo da hierarquia; a síndrome da celebridade;
a síndrome do ostracismo; a síndrome da abelha-rainha.
Maniologia: a mania de riqueza; a mania da subserviência.
Mitologia: o mito do sangue azul; os megamitos monárquicos em geral.
Holotecologia: a absurdoteca; a nosoteca; a mitoteca; a egoteca; a psicossomatoteca;
a volicioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Antidiscernimentologia; a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Paraterapeuticologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Autocogniciologia; a Voliciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o mordomo; o monarca; o mimado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a governanta; a monarca; a mimada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
humanus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens
adaptabilis; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mordomia antievolutiva na política = a condição dos parlamentares ao
receberem subsídios financeiros para moradia e viagens, além dos altos salários; mordomia antievolutiva na monarquia = a condição dos integrantes das realezas europeias terem todas as
despesas e extravagâncias financiadas pelos recursos públicos do país.
Culturologia: a cultura monárquica; a cultura da subjugação; a cultura patológica dos
privilégios; a cultura do status; a cultura do menor esforço; a cultura da preguiça; a cultura da
imunidade política.
Tabelologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
7 cotejos entre o perfil da conscin assertiva pró-evolutivamente e da conscin abusiva no desfrute
de mordomias antievolutivas:
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Tabela – Cotejo Perfil Assertividade Pró-evolutiva / Perfil Desfrute Abusivo
Nos

Assertividade Pró-Evolutiva

Desfrute Abusivo de Mordomia

1.

Assunção da autoproéxis

Terceirização das autorresponsabilidades

2.

Desassim autopromovida

Transferência da desassim a outrem

3.

Empatia assistencial

Egoísmo extremado

4.

Opção pelo autodesassédio

Autocorrupção autassediadora

5.

Postura de amparador

Postura de eterno assistido

6.

Postura do faça você mesmo

Postura de dependência infantilizada

7.

Teática da Antivitimologia

Autovitimização perante qualquer
contenda
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mordomia antievolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apoiante: Conviviologia; Neutro.
02. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Dependência indireta: Conviviologia; Neutro.
06. Feudalismo: Historiologia; Nosográfico.
07. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
08. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
09. Parasitismo: Parasitologia; Neutro.
10. Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
11. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Síndrome de Cinderela: Parapatologia; Nosográfico.
13. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.
15. Viragem assistido-assistente: Assistenciologia; Homeostático.

A PRÁTICA DA MORDOMIA ANTIEVOLUTIVA DENOTA
CONDIÇÃO PATOLÓGICA, ESTAGNADORA DA AUTEVOLUÇÃO, EXIGINDO RECICLAGEM IMEDIATA DAS POSTURAS
ABUSIVAS NA UTILIZAÇÃO DOS APORTES EXISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda concede ou usufrui algum tipo de mordomia antievolutiva? Em caso afirmativo, qual o nível de autesforços para abrir mão de tal condição?
K. E.
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MORFOPENSENE IMPEDIDOR
(A U T O P E N S E N O L O G I A )
I. Conformática
Definologia. O morfopensene impedidor é a forma-pensamento densa, anticosmoética
e nociva à própria conscin emitente, homem ou mulher, cerceadora da intercomunicação telepática com os amparadores extrafísicos empenhados.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição morfo deriva do idioma Grego, morpheé, “forma”. Apareceu em cultismos, a partir do Século XIX. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu
no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom
senso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Morfopensene bloqueador. 2. Morfopensene atravancador. 3. Forma-pensamento obnubiladora. 4. Morfopensene involutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas morfopensene impedidor, morfopensene impedidor circunstancial e morfopensene impedidor cronicificado são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Morfopensene receptor. 2. Forma-pensamento pró-tares. 3. Morfopensene cosmoético. 4. Morfopensene evolutivo.
Estrangeirismologia: o Patopensenarium; o Melexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualidade da pensenização pessoal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Morfopensenes
formam holopensenes.
Unidade: o morfopensene é a unidade de medida de holopensene (Pensenologia).
II. Fatuística
Pensenologia: o morfopensene impedidor; o holopensene pessoal do fechadismo consciencial; o holopensene pessoal da anticosmoética; a negligência quanto à autopensenidade; a carapaça patopensênica; os morfopensenes fixados; os morfopensenes do holopensene pessoal nosográfico; a poluição pensênica; os morfopensenes nosográficos enquanto travões evolutivos; a autopensenização da conscin imatura; a autopensenização da conscin malintencionada; os morfopensenes nocivos impedindo a apreensão de lateropensenes heurísticos; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os
morfopensenes gerados pela ideia fixa; os nosopensenes; o círculo vicioso da nosopensenização;
a condição da nosopensenidade ininterrupta dificultando a manutenção da higidez da psicosfera
do assistido pelo amparador extrafísico; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; a formulação
e plasmagem de morfopensenes através da força pensênica; a dissipação passageira dos morfopensenes emanados pela conscin autocorrupta, avessa às recins; o parafato de o morfopensene
não ter vida própria; o parafato de o morfopensene impedidor ser produto da própria imaginação
da consciência criadora; o morfopensene impedidor sendo movido pelo padrão pensênico da
conscin imatura; o morfopensene impedidor se configurando mais denso em relação ao holopensene assistencial, tarístico; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade pensênica promotora de morfopensenes hígidos e evolutivos; a autoconscientização quanto à autoortopenseni-
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dade depender apenas da vontade, da intencionalidade e da determinação pessoal; a autovivência
da eliminação consciente de morfopensenes pesados e parasitários; os morfopensenes do holopensene pessoal homeostático.
Fatologia: a amência da consciência intoxicada pela Anticosmoética; a negligência pessoal quanto à Higiene Mental; o descaso quanto à própria cerebração; os excessos ideativos; a obnubilação quanto à própria acidez mental; a destilação do veneno sobre si; a mente poluída;
a vontade patológica; a autovolição ectópica; a intenção doentia; a intencionalidade errática;
a desconfiança nociva; o círculo vicioso; a ausência de autocrítica cosmoética; a heterocrítica
mordaz desassistencial; os pensamentos supérfluos, atravancadores e regressivos; a ignorância
quanto às possibilidades interassistenciais; a esnobação silenciosa; o autoortabsolutismo; o abertismo consciencial; as neoideações profícuas.
Parafatologia: as energias gravitantes na cabeça; a muralha energética cerceadora;
o autassédio paracerebral; a esnobação dos amparadores extrafísicos; o fechadismo consciencial
às energias homeostáticas; a ectoplasmia; os nevoeiros bioenergéticos; a clarividência hipnopômpica; as capacidades paracerebrais ociosas por ignorância, preguiça ou incompetência parapsíquica; o fornecimento ininterrupto da Central Extrafísica de Energia (CEE) disponível a todos; as
repercussões da água no holochacra; a chuveirada hidromagnética promovendo a dissipação energética no entorno cerebral; o emprego do paradesconfiômetro; a limpeza das energias antipáticas
estagnadas ou gravitantes impedidoras da mudança de bloco; o arco voltaico craniochacral; o estado vibracional (EV) profilático impedindo a formação de escafandros paracerebrais; a força da
racionalidade cosmoética otimizando as energias conscienciais; o abertismo parapsíquico permanente; o esforço dos amparadores extrafísicos para a comunicação interdimensional; os insights
extrafísicos providenciais; a vivência lúcida da telepatia amparada; a Paracerebrologia vivenciada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro permitindo a autopensenização
multidimensional.
Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio da retilinearidade da pensenização.
Codigologia: os impedimentos pela ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da usina consciencial; a teoria dos morfopensenes; a teoria do paracérebro; a teoria da indissociabilidade dos componentes do pensene; a teoria do EV vivenciada
na cotidianidade diuturna; a teoria do amparo funcional; a teoria da desperticidade.
Tecnologia: a técnica do prumo ortopensênico; a técnica da desassimilação simpática;
a técnica da mudança de bloco pensênico; a técnica da chuveirada hidromagnética; a técnica do
arco voltaico craniochacral; a técnica da soltura energossomática; a técnica evolutiva do emprego prolífico máximo das ECs pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos assediantes e inconscientes dos morfopensenes; o efeito poluidor
dos morfopensenes anticosmoéticos; os efeitos danosos da autopoluição do holopensene pessoal;
os efeitos estagnadores e regressivos da autopatopensenidade na autevolução; os efeitos da mobilização das ECs sobre o padrão dos pensamentos e emoções pessoais; o efeito halo da paratransfusão ortopensênica; o efeito da vontade cosmoética na retilinearidade autopensênica.
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Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das autovivências paradidáticas.
Ciclologia: o ciclo imagem mental–morfopensene; o ciclo assim-desassim; o ciclo verbetográfico prescrição temática–superação consciencial; o ciclo vibração–forma-pensamento
enquanto efeito do pensamento definido.
Enumerologia: o patopensene impedidor; o monopensene impedidor; o nostopensene
impedidor; o toxicopensene impedidor; o retropensene impedidor; o oniropensene impedidor;
o batopensene impedidor.
Binomiologia: o binômio morfopensene–clarividência; o binômio displicência-leviandade; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio autoconfiança-heterodesconfiança; o binômio
recin-recéxis; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio minidescoincidência-clarividência; o binômio vontade–energia consciencial.
Interaciologia: a qualificação da interação amparador de função–assistente jejuno;
a interação amparador-amparando; a vivência da interação paracérebro-paracérebro.
Crescendologia: o crescendo nosopensene-patopensene; o crescendo morfopensenes–
materpensene predominante–holopensene pessoal; o crescendo patológico bagulho autopensênico–bagulho energético; o crescendo regressivo ideias errôneas–práticas defeituosas.
Trinomiologia: o trinômio egoísmo-orgulho-inveja; o trinômio melindre-mágoa-raiva.
Polinomiologia: o polinômio homeostático Higiene Somática–Higiene Energética–Higiene Emocional–Higiene Mental; o polinômio autopensenização-extrapensenização-interpensenização-cosmopensenização; o polinômio concentração-imaginação-emocionalidade-vontade.
Antagonismologia: o antagonismo pessoa aberta / pessoa fechada; o antagonismo autopensenização produtiva / autopensenização vazia; o antagonismo pensar / ser pensado;
o antagonismo ato pensado / ato impensado; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade;
o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo subcérebro / paracérebro.
Paradoxologia: o paradoxo da barreira invisível; o paradoxo da autopensenidade acelerada retardando a intercomunicação; o paradoxo de o aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos.
Politicologia: a conscienciocracia; a pacienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei do maior esforço na manutenção da ortopensenidade diuturna.
Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia; a parapercepciofilia; a tenepessofilia;
a assistenciofilia; a amparofilia.
Fobiologia: a neofobia; a energofobia.
Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome da pré-derrota; a síndrome do catastrofismo; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a baixa lucidez quanto às manias pessoais; a mania de pensenizar contra si
e os outros; a mania de pensenizar desordenadamente; a mania de pensar negativo; a mania de reclamar; a mania de dramatizar; a mania de a erradicação das manias baratrosféricas monopolizadoras da consciência.
Mitologia: o mito da solidão.
Holotecologia: a energoteca; a assistencioteca; a recexoteca; a proexoteca; a volicioteca; a despertoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Morfopensenologia; a Patopensenologia;
a Energossomatologia; a Anticosmoeticologia; a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia; a Raciocinologia; a Autodiscernimentologia; a Ortopensenologia; a Voliciolinologia; a Ortoconviviologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin infeliz; a conscin pessimista; a conscin apriorista; a conscin mal-humorada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ectoplasta; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o serenauta; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o completista.
Femininologia: a ectoplasta; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; o conscienciografologista; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a serenauta; a sistemata; a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens pathopensenor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: morfopensene impedidor circunstancial = aquele produzido em momento de crise pontual da conscin reciclante; morfopensene impedidor cronicificado = aquele reproduzido há séculos pela conscin neofóbica.
Culturologia: a cultura da ortopensenização; a cultura da autoincorruptibilidade;
a cultura da megafraternidade; a cultura do heteroperdoamento; a cultura da intercompreensão;
a cultura do traforismo cosmoético; a cultura da amparabilidade.
Patopensenologia. Segundo a Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 22
tipos de formulações autopensênicas ou condições conscienciais propícias aos morfopensenes impedidores:
01. Antagonismo patológico.
02. Ansiosismo.
03. Antirretilinearidade consciencial.
04. Apriorismose.
05. Autopensenização ilícita.
06. Bagulhismo autopensênico.
07. Desconfiança nociva.
08. Drama de consciência.
09. Ensimesmamento.
10. Estafa intelectual.
11. Fechadismo consciencial.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Hipercriticidade.
Impaciência disfuncional.
Inatividade intelectual.
Irreflexão pré-verbal.
Negligência energossomática.
Neofobia multidimensional.
Raciocínio falho.
Ruminação mental.
Satisfação malévola.
Subcerebralidade.
Veemência ectópica.

Neoparadigmologia. A vivência lúcida do paradigma consciencial merece ser buscada
incessantemente pelo intermissivista interessado na aceleração evolutiva. Tal processo, na atual
fase maturológica dos pré-serenões, exige o entrosamento máximo com os amparadores extrafísicos pessoais, ao modo de parapreceptoria insubstituível, oportuna e eventualmente negligenciada.
Paradever. A amparabilidade em si e a decorrente intercomunicação telepática intermissivista-amparadores extrafísicos exigem o autoposicionamento cosmoético de fazer o paradever
de casa intraconsciencial.
Autocoerenciologia. Vale o empenho na autocoerentização neoparadigmática, estreitando o gap teático (teoria e prática), em prol do usufruto diuturno dos princípios e teorias conscienciológicas, eliminando quaisquer resquícios de morfopensenes impedidores.
Terapeuticologia. Segundo a Paraterapeuticologia, a dissipação da autopensenidade
produtora de morfopensenes impedidores se embasa nas seguintes providências: o autoimperdoamento quanto à autopatopensenidade; o emprego ininterrupto do prumo ortopensênico; o autabsolutismo cosmoético quanto à teática energossomática; a busca diuturna pela autoconsciência multidimensional; o respeito incondicional à amparabilidade pessoal; o esforço volitivo inquebrantável em prol da autodesassedialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o morfopensene impedidor, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
02. Antirretilinearidade consciencial: Holomaturologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autoortopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
05. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
06. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
07. Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
09. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
11. Mudança de bloco pensênico: Autopensenologia; Neutro.
12. Nosopensene: Nosopensenologia; Nosográfico.
13. Patopensene: Patopensenologia; Nosográfico.
14. Prumo ortopensênico: Homeostaticologia; Homeostático.
15. Ruminação mental: Autopensenologia; Nosográfico.
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O MORFOPENSENE IMPEDIDOR ATUA QUAL MURALHA
ANTIEVOLUTIVA JUNTO À CONSCIÊNCIA IMATURA, ENCLAUSURADA PELA PRÓPRIA PATOPENSENIDADE, CERCEANDO A ASSISTÊNCIA E O ABERTISMO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se atento(a) à qualidade da autopensenização diuturna? Em escala de 1 a 5, qual o grau de autoincorruptibilidade quanto ao holopensene
da mediocrização dos próprios pensamentos, sentimentos e energias?
Bibliografia Específica:
1. Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Conscientia; 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.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols.1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos.
6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 234,
291 e 1.384.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009. páginas 604 a 607, 609 e 752.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 394.

D. D.
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MOTORISTA CONSCIENTE
(ATENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O motorista consciente é a conscin, homem ou mulher, lúcida para a responsabilidade quanto à condução de veículo automotor, atenta à manutenção cuidadosa e exigente
do transporte, à integridade física dos usuários, à vida dos pedestres, ao trânsito e aos lugares de
estacionamento, garantindo a própria segurança e de todos à volta.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo motor vem do idioma Latim, motorius, “que põe em movimento”, e motor, “o que se move ou movimenta alguma coisa”, ambos derivados de motum, e este do
verbo movere, “mover”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo motorista apareceu no Século XX. A palavra consciente provém do mesmo idioma Latim, consciens, “que tem
pleno conhecimento”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Condutor consciente. 2. Motorista lúcido. 3. Motorista cônscio.
4. Chofer consciente. 5. Motorista consciencioso.
Neologia. As duas expressões compostas motorista consciente calouro e motorista consciente veterano são neologismos técnicos da Atenciologia.
Antonimologia: 1. Motorista incauto. 2. Motorista inconsciencioso. 3. Condutor irresponsável. 4. Chofer inconsequente. 5. Motorista incônscio.
Estrangeirismologia: o checkup automotor; o eixo cardan; o recall; a pick-up;
o cabriolet; o airbag; a van.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Prevenciologia.
Coloquiologia: o ato de fazer racha; o ato de dar um lero por aí; o ruim de roda; o barbeiro; o lava a jato; o que é certo é certo e o errado é errado mesmo; é lavando o próprio carro
que se descobre os defeitos; o lugar do manual é no porta luvas; carro usado e manual novo não
combinam; o dito se todos correm eu também corro; o arrependimento tardio comum na expressão eu sabia que isso ia acontecer.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, em ordem alfabética, relacionadas ao tema:
1. “Acidentes. Mesmo que aconteça o acidente de trânsito sem intenção do motorista,
a sua predisposição energética e parapsíquica contribuiu para o sinistro”.
2. “Amparadores. Se tirassem os amparadores extrafísicos do trânsito, a metrópole se
tornaria um caos numa semana. Os assediadores são sempre limitados em suas intrusões porque
atuam antiassistencialmente. Em contrapartida, os amparadores de função se situam em outro
patamar de convivialidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da responsabilidade no trânsito; o holopensene do
trânsito congestionado; o holopensene de supervalorização do carro; o holopensene produzido pelo medo de dirigir; os belicopensenes; a belicopensenidade; o fato de os carros possuírem fôrmas
pensênicas, positivas ou negativas; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a maturidade do motorista consciente contribuindo na melhoria do holopensene do trânsito.
Fatologia: a condução de veículo de modo seguro para si e para o outro; o hábito de checar o bom funcionamento do carro; o estudo para conhecer como funciona toda a máquina; a leitura e o entendimento do manual de instrução; o registro histórico de consertos e peças trocadas;
as revisões com profissionais qualificados; o ato de a manutenção veicular se tornar a regra e não
a exceção; a intensificação da atenção pessoal com os barulhos e comportamentos anormais na
condução do veículo; o cuidado com acessórios e enfeites comprometedores da dirigibilidade;
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o posicionamento de abortar a viagem ao perceber os contrafluxos; a evitação da distração de
qualquer ordem; o fato de o passageiro ao lado do motorista dever ajudar e não atrapalhar a condução; a falta de limpeza e desorganização do carro sinalizando o motorista negligente com a manutenção; a observação da segurança de todos os passageiros; o cinto de segurança dos passageiros no banco traseiro; a cadeira de bebê; os choques elétricos ao sair do carro gerados por eletricidade estática produzida, geralmente, pelo tipo do tecido dos bancos; os movimentos automáticos
decorrentes da dirigibilidade; o perigo recorrente e sem controle da condução automática e inconsciente; a realidade de dormir ao volante por negligência somática; o ato de evitar achismos
no trânsito; a responsabilidade em não atender ou parar o carro em lugar seguro para atender o celular; o fato de atender celular ou digitar textos dirigindo retardar as ações ao volante em 3 vezes
mais se comparado ao uso do álcool; o fato de olhar ao celular aumentar em 23 vezes o risco de
causar acidentes, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego; a justificativa irracional para correr acima da velocidade permitida; a precaução em não usar o limite máximo de velocidade descrito nas sinalizações de trânsito; a decisão de não exceder na velocidade enquanto responsabilidade cosmoética; a aparente contradição de, no trânsito de grandes cidades, andar rápido
ou devagar levar o mesmo tempo para se chegar ao destino; os caminhões na estrada com freios
ineficientes devido ao excesso de peso; a evitação de viajar na frente dos caminhões pesados,
principalmente nas descidas; o uso correto das setas; o ato de ligar o pisca-alerta ao aproximar do
congestionamento na estrada; a retirada estratégica do carro ao acostamento à direita ao se deparar com congestionamento repentino; a participação em clube virtual de marcas de carros; o compartilhamento das soluções de problemas do carro nas redes sociais; a Internet enquanto ferramenta útil de pesquisas sobre os problemas automobilísticos; a importância de lavar o próprio
carro para verificar a integridade detalhadamente; a inteligência preventiva de respeitar os limites
do próprio carro para cada tipo de rua e estrada; o discernimento aplicado à direção defensiva.
Parafatologia: a atenção ao parapsiquismo prevendo situações de perigo; a precognição
alertando possíveis acidentes; a sensibilidade parapsíquica de algo não estar fluindo para sair em
viagem; a parapercepção de sinais multidimensionais de alertas, antes e durante a viagem; a possibilidade de ocorrência da projeção consciente (PC) instantânea enquanto dirige; a precaução de
não fazer estado vibracional (EV) enquanto estiver dirigindo; a importância de observar o comportamento e falas dos passageiros, principalmente de crianças parapsíquicas; a lucidez quanto às
influências dos acompanhantes extrafísicos; as assins e desassins autoconscientes; os insights
pontuais dos amparadores extrafísicos; as sincronicidades multidimensionais; a autovivência do
EV profilático antes e depois de dirigir.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo motivação-disciplina; o sinergismo atenção-detalhismo-profilaxia quanto aos acidentes de percurso; o sinergismo medidas profiláticas–medidas corretivas; o sinergismo cognição-responsabilidade.
Principiologia: o princípio de não autojustificar os próprios erros no trânsito; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da responsabilidade interconsciencial; o princípio da segurança grupal.
Codigologia: a cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC) de não comprar carro
por impulso; os Códigos de Trânsito Brasileiro (CTB); o código grupal de Cosmoética (CGC)
respeitando as leis de trânsito.
Teoriologia: a teoria da profilaxia; a teoria da atenção dividida; a teoria da interprisão
grupocármica.
Tecnologia: a técnica da escuta atenta dos ruídos do automóvel; a técnica de guardar
todos os registros de manutenção e peças trocadas; a técnica de atenção aos pequenos detalhes;
a técnica do perdão antecipado.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico aumentando a responsabilidade cosmoética no cotidiano do motorista.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;
o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível
da Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito hipnótico das faixas intermitentes na estrada; o efeito contagioso
do comportamento cosmoético no trânsito; o efeito tranquilizador do cuidado com a manutenção
do carro.
Neossinapsologia: as neossinapses para a condução cautelosa; as neossinapses geradas
pela atenção dividida na condução; as neossinapses necessárias para identificar as sinaléticas
energéticas; as neossinapses advindas da profilaxia das repercussões negativas do trânsito conturbado.
Ciclologia: o ciclo da responsabilidade autocrítica; o ciclo adversidade-perdão-superação-exemplarismo-interassistência; o ciclo homeostático da profilaxia; o ciclo da revisão veicular.
Enumerologia: o cuidado holossomático; a limpeza do automóvel; a higiene mental do
condutor; o cuidado com os passageiros; a atenção dividida multidimensional; o respeito aos transeuntes; o abertismo aos aprendizados.
Binomiologia: o binômio adrenalina-riscomania; o binômio multa-respeito; o binômio
razão-vivência; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio teática-verbação; o binômio
audição-cognição; o binômio inspiração baratrosférica–autorregressismo; o binômio prevenção-segurança; o binômio condição do automóvel–conscienciometria do proprietário; o binômio fato-parafato; o binômio atenção dividida–precaução parapsíquica.
Interaciologia: a interação atenção-detalhe; a interação intrafísico-extrafísico; a interação reeducação-ortoconvívio.
Crescendologia: o crescendo motorista amador–motorista profissional–motorista técnico.
Trinomiologia: o trinômio culpa-melin-melex.
Polinomiologia: o polinômio patopensenidade–intoxicação energética–bloqueios energéticos–holopensene patológico; o polinômio ortopensenidade–ortoconduta–ortoexemplarismo–
–holopensene sadio.
Antagonismologia: o antagonismo caminho mais curto / caminho mais seguro; o antagonismo cuidado / negligência; o antagonismo verdade incontestável / mentira indefensável;
o antagonismo autorganização / negligência; o antagonismo irritabilidade / acalmia mental.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais confiante o motorista, mais poder provocar
acidentes; o paradoxo de quanto maior o valor do carro e maior o grau de perfeição construtiva,
maior é a quantidade de recall feito pelo fabricante.
Politicologia: a política de todos no trânsito terem os mesmos direitos e deveres.
Legislogia: a irresponsabilidade da aplicação da lei do menor esforço para dirigir; o momento crítico da autorreflexão em andar acima da velocidade permitida por lei; o artigo 29, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei N. 9.503, de 23 de setembro de 1997), estabelecendo hierarquia de responsabilidade para o condutor de veículo maior; o carro maior por lei, deve cuidar do menor; a condição de os motociclistas e ciclistas serem considerados por lei em
igualdade com os pedestres.
Filiologia: a autopesquisofilia; a energofilia; a autorganizaciofilia; a cosmoeticofilia;
a assistenciofilia; a discernimentofilia; a desassediofilia; a amparofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a amaxofobia; a motorfobia; a fobia ao trânsito congestionado; a fobia de ficar parado na estrada; a fobia de estar preso ao cinto de segurança; a pesquisofobia; a interaciofobia.
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Sindromologia: a evitação da síndrome da pressa nas viagens; a eliminação da síndrome
da competição; a superação da síndrome da robéxis; a suplantação da síndrome da onipotência;
o descarte da síndrome do deficit de atenção; a ultrapassagem da síndrome da urgência.
Maniologia: a mania de adiar a manutenção preventiva; a mania de buzinar para tudo;
a mania de mudar de faixa o tempo todo; a mania de querer ter sempre razão no trânsito; a mania
de pressa para se chegar ao destino; a mania de usar o carro até para ir na padaria da esquina;
a mania de se considerar o dono da rua; a mania de acelerar no sinal amarelo; a riscomania.
Mitologia: o mito do carro perfeito; o mito de a responsabilidade ser integralmente do
outro; o mito de o perdão ser sinal de fraqueza.
Holotecologia: a patopensenoteca; a lucidoteca; a recexoteca; a mentalsomatoteca;
a energoteca; a parapsicoteca; a socioteca; a tenepessoteca; a prioroteca; a dessomatoteca.
Interdisciplinologia: a Atenciologia; a Acertologia; a Cuidadologia; a Eficienciologia;
a Evitaciologia; a Parapercepciologia; a Paraprofilaxiologia; a Prevenciologia; a Registrologia;
a Revisiologia; a Antissomática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin cautelosa; as crianças; os pré-humanos; as companhias extrafísicas; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o motorista consciente; o condutor assistencial; o passageiro; o motociclista; o piloto; o ciclista; o pedestre; o idoso; o agente de trânsito; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a motorista consciente; a condutora assistencial; a passageira; a motociclista; a piloto; a ciclista; a pedestre; a idosa; a agente de trânsito; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens motorisatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: motorista consciente calouro = aquele sem conhecimento técnico do veículo, dependente dos profissionais para orientação quanto à manutenção do veículo; motorista
consciente veterano = aquele com conhecimento profundo quanto às normas especificadas no manual técnico, realizando a manutenção periódica do veículo.
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Culturologia: a cultura da Profilaxiologia; a cultura da valorização da vida; a cultura
da verificação constante do veículo; a cultura de deixar para depois; a paracultura profilática
das práticas bioenergéticas; a cultura da segurança coletiva.
Cuidados. Conforme a Prevenciologia, eis, por exemplo, 6 itens, em ordem alfabética,
a serem observados pelo motorista consciente, na evitação de acidentes de trânsito:
1. Amortecedores. Instabilidade ao fazer as curvas.
2. Buzina. Evitação dos heterassédios, buzinando por qualquer coisa.
3. Escapamento. Poluição atmosférica e problemas mecânicos.
4. Insulfilm no parabrisa. Comprometimento da visão noturna, principalmente em dias
chuvosos ou de neblinas.
5. Óleo. Utilização do tipo de óleo especificado no manual do proprietário.
6. Pneus. Derrapagens.
Modernização. Sob o enfoque da Seguranciologia, os carros mais seguros oferecem
maior tranquilidade e acalmia mental ao condutor. Eis, na ordem alfabética, pelo menos 6 dispositivos modernos a serem considerados na aquisição de novo veículo automotor, aumentando a segurança dos usuários:
1. Advance Trac (assistente de partidas em rampa).
2. Airbags nas laterais do carro.
3. Controle de tração.
4. Freio a disco nas 4 rodas.
5. Freios Antiblockier-Bremssystem (ABS) ou antitravamento de rodas.
6. Isofix (dispositivo de retenção para crianças – cadeirinha), original do carro.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o motorista consciente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesassédio no trânsito: Predespertologia; Homeostático.
02. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
03. Autojustificativa: Autoconscienciometrologia; Neutro.
04. Automóvel: Intrafisicologia; Neutro.
05. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
06. Direção agressiva: Acidentologia; Nosográfico.
07. Direção defensiva: Profilaxiologia; Neutro.
08. Interação trânsito-civilidade: Conviviologia; Homeostático.
09. Medo de dirigir: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Opção pela correção: Opciologia; Homeostático.
11. Procrastinação danosa: Autorganizaciologia; Nosográfico.
12. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.
15. Veículo seguro: Paraprofilaxiologia; Homeostático.

O MOTORISTA CONSCIENTE APLICA AS PROFILAXIAS
E PARAPROFILAXIAS AUTOMOTIVAS E RESPEITA TODAS
AS CONSCIÊNCIAS ENVOLVIDAS, OBJETIVANDO A ATUAÇÃO COSMOÉTICA E INTERASSISTENCIAL NO TRÂNSITO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, lê e usa sempre o manual de instruções e manutenção do veículo sob responsabilidade pessoal? Conhece todas as leis de trânsito?
Filmografia Específica:
1. Assumindo a Direção; Título Original: Learning to Drive; País: EUA; Data: 2014; Duração: 90 minutos;
Gênero: Comédia, drama, & romance; Idioma: inglês; Cor: colorido; Direção: Isabel Coixet; Elenco: Ben Kingsleiy,
Patrícia Clarkson, Grace Gummer; Jake Weber, Sarita Schoudhury, & Randy Graff; Produção: Harry Patramanis, Gabriel
Hammond, Daniel Hammond, Dan Halsted; Eleni Asvesta, Dana Friedman, lauren McCarthy, & Susan Leber; Roteiro:
Sarah Kernochan; Fotografia: Manel Ruiz; Música: Dhani Harrison, & Paul Hicks; Estúdios: Core Pictures, & Lavender
Pictures; Outros dados: baseado em fatos reais; Sinopse: Wendy (Patrícia Clarkson), crítica de livros, egocêntrica, sofre
choque de realidade com o fim inesperado do casamento. Sempre dependeu do marido, Ted (Jake Weber), para dirigir. Como ela vive em Nova York e a filha, Tasha (Grace Gummer), estuda em Vermont, quer aprender a dirigir para visitá-la.
O instrutor Darwan (Ben Kingsley), indiano Sikh, observa com atenção como a pupila dele perde o controle. Ele próprio
foi contemplado com casamento arranjado com a mulher a qual nunca conheceu. Tão logo essas duas vidas se cruzam,
ambos irão tomar caminhos imprevisíveis.
Videografia Específica:
1. Pateta – Sr. Volante. Título Original: Motor Mania; Direção: Jack Kinney; Animação: John Sibleu,
Charles Nichols, & Ed Aardal; História: Dick Keinney, & Milt Schaffer; Música: Paulo J. Smith; Sinopse: Com 65 anos
de idade, o pateta personagem de Walt Disney ainda representa muito bem o brasileiro no trânsito; disponível em: <https:
//www.youtube.com/watch?v=y_i5jwXRAbE>; acesso em 04.07.17.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
48 e 84.
Webgrafia Específica:
1. Blucarros.com; Digitar Enquanto dirige Retarda Velocidade de Reações em 35%: A Combinação entre
Direção e Digitação é muito Mais Perigosa do que entre Direção e Álcool; Propaganda on line; desde 03.09.2015; 1 tab.;
estatísticas; disponível em <http://www.blucarros.com.br/noticia/digitar-enquanto-dirige-retarda-velocidade-de-reacoesem-35>; acesso em: 17. 11.15.
2. Globo.com; Conhece as placas de trânsito? Faça o Quiz G1; G1 preparou Dez Perguntas sobre a Sinalização
das Ruas e Estradas. Faça o Teste e avalie o seu Desempenho; 24.11.2007; Jornal online; Diário; Seção: Carros; testes; São
Paulo, SP; disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL188566-9658,00-CONHECE+AS+PLACAS+
DE+SINALIZACAO+DE+TRANSITO+FACA+O+QUIZ+G.html>; acesso em: 17.11.15.

A. M. P.
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MOVIMENTAÇÃO MIGRATÓRIA
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A movimentação migratória é a mobilização intrafísica, social, geopolítica,
de consciência, individualmente, ou de consciências intrafísicas em grupo, viajando da cidade natal para outra comunidade, cidade, estado, país, continente, seja temporariamente, em excursão
técnica, ou de modo definitivo, mudando de residência ou domicílio.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra movimento vem do idioma Francês, mouvement, “movimento”,
constituída pelo termo do idioma Latim, movere, “por em movimento; mover-se; agitar-se”, e pelo sufixo do idioma Latim Vulgar, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. Apareceu no Século XIV. O vocábulo movimentação surgiu em 1899. O termo migração provém do
idioma Latim, migratio, “emigração; passagem de determinado lugar para outro”, derivado de migrare, “emigrar; ir para outra parte; mudar de morada; mudar-se”. Apareceu no Século XIX.
O sufixo orio procede também do idioma Latim, orius, formador de adjetivos e / ou substantivos
cultos.
Sinonimologia: 1. Mobilização social. 2. Mobilização geopolítica.
Neologia. As duas expressões compostas movimentação migratória patológica e movimentação migratória sadia são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 1. Interiorose. 2. Neofobia. 3. Autismo.
Estrangeirismologia: o boom migratório.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades proexológicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem evolutiva; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a movimentação migratória; a mobilidade social; a sociabilidade; a Duplologia; a convivialidade moderna; os múltiplos fatores pró-mobilidade social; o automóvel pessoal;
as conduções coletivas baratas; as aerovias modernas; o antitradicionalismo; as mobilizações coletivas; o fenômeno social migratório global e universal; a propensão migratória humana manifesta da antiguidade à contemporaneidade; as distribuições e redistribuições populacionais no planeta ao longo da História; a onda migratória do momento; a busca de novos horizontes; o estresse da
mudança de domicílio; os translados permanentes nas regiões de fronteira; a International Organization for Migration (IOM); as migrações pessoais no curso da vida humana; a integração social; a relação sociedade acolhedora–comunidade aberta; a miscigenação social; os espaços de
convivência; os projetos comuns; a paz interconsciencial; a desagregação social; a relação sociedade antimigrantista–comunidade fechada; a clivagem social; a segregação espacial; os guetos;
o conflito intergrupal evitável.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a projetabilidade lúcida (PL) estimulando as movimentações migratórias.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da busca do esclarecimento de dúvidas–encontro das
respostas por meio dos estudos, pesquisas e autodidaxia.
Principiologia: o princípio da paraeducação continuada; o princípio da reeducação
consciencial; o princípio da descrença; o princípio do omniquestionamento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estipulando as posturas pessoais
migratórias; o código grupal de Cosmoética (CGC) estipulando as regras de convivência interconscienciólogos.
Teoriologia: a teoria propondo a Terra como planeta hospital-escola.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas; as técnicas paradiplomáticas; as neotecnologias de transportes e comunicações favorecendo os translados humanos.
Voluntariologia: os voluntários conscienciológicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da Sociometria.
Efeitologia: os efeitos reveladores da autoconsciencialidade embutidos nos questionamentos pessoais; o efeito-halo das tertúlias conscienciológicas online; o efeito atrator dos grandes centros de comércio e indústria; o efeito repulsor das regiões de guerra, opressão política,
pobreza, degradação ambiental, clima inóspito e desemprego; os efeitos dos impactos sociais,
econômicos, culturais e demográficos nas regiões de origem e destino migratórios; o efeito favelização dos intensos fluxos migratórios inassimilados socialmente.
Neossinapsologia: as autaquisições das neossinapses das neoverpons dos neoverbetes
da Enciclopédia da Conscienciologia; as neossinapses derivadas do convívio multicultural.
Ciclologia: o ciclo observação-participação do estudante da Conscienciologia; os ciclos
migratórios; o ciclo diáspora-reagrupamento; o ciclo desestruturações sociais–reestruturações
sociais.
Enumerologia: o trânsito migratório; o contexto migratório; o histórico migratório;
o itinerário migratório; o fluxo migratório; o intercâmbio migratório; o saldo migratório.
Binomiologia: o binômio emigração-imigração; o binômio êxodo rural–aglomeração
urbana; o binômio corrente migratória–contracorrente migratória; o binômio autocrítica-heterocrítica patrocinando a evolução pessoal.
Interaciologia: a interação comunicação-condução; a interação equipe técnica das tertúlias–professor; a interação professor-amparador; a interação professor–Central Extrafísica da
Verdade (CEV); a interação consciex visitante do Curso Intermissivo–professor itinerante; a interação entre os cognopolitas por meio do Tertuliarium.
Crescendologia: o crescendo cognitivo da associação de ideias de ponta.
Polinomiologia: o polinômio xenofílico aceitar-acolher-conviver-assistir.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo migração internacional / migração interna; o antagonismo migração voluntária
/ migração compulsória; o antagonismo migração regularizada / migração ilegal; o antagonismo
assentamento temporário / radicação vitalícia.
Politicologia: a didaticocracia; a debatocracia; a democracia; a argumentocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. As políticas internacionais de migração; as
políticas nacionais de indução, evitação ou coibição de movimentação migratória; a política de
defesa dos direitos humanos.
Legislogia: a lei do maior esforço autocognitivo; as leis da maxiproéxis grupal; as leis
migratórias; as leis de segurança das fronteiras geopolíticas; as leis da sobrevivência intrafísica.
Filiologia: a pesquisofilia; a leiturofilia; a logicofilia; a discernimentofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a xenofobia dissimulada ou explícita.
Maniologia: a dromomania.
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Mitologia: o mito da terra prometida.
Holotecologia: a sociologicoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a polemoteca; a parapedagogoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Ressociologia; a Sociometria; a Viajologia; a Demografia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Etologia; a Intrafisicologia; a Geopoliticologia;
a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Autoproexologia; a Grupocarmologia; a Megafocologia;
a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o retirante; o imigrante; o exilado; o refugiado;
o asilado; o estrangeiro.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a retirante; a imigrante; a exilada; a refugiada;
a asilada; a estrangeira.
Hominologia: o Homo sapiens migrator; o Homo sapiens migrans; o Homo sapiens
magister; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens praeceptor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens communicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: movimentação migratória patológica = quando promovida pela dispersão consciencial da conscin desorganizada; movimentação migratória sadia = quando promovida
pela conscin lúcida com a intenção de evoluir através da interassistencialidade e da autoproéxis.
Culturologia: a cultura da Ressociologia; o choque cultural; a Multiculturologia; a cultura universalista.
Movimentações. À luz da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 categorias das movimentações migratórias básicas no Terceiro Milênio:
01. Movimentação migratória celular: a metástase.
02. Movimentação migratória clandestina: a indústria da migração ilegal.
03. Movimentação migratória colonizadora: o assentamento em território ocupado.
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04. Movimentação migratória educacional: o êxodo estudantil para capacitação profissional.
05. Movimentação migratória emergencial: a retirada de moradores em área de risco.
06. Movimentação migratória garimpeira: a corrida do ouro no sonho da fortuna
fácil.
07. Movimentação migratória humanitária: o deslocamento de equipes de ajuda para
regiões em calamidade ou flageladas.
08. Movimentação migratória interdimensional: a ressoma e dessoma em grupo.
09. Movimentação migratória interplanetária: a transmigração extrafísica.
10. Movimentação migratória juvenil: a turma de mochileiros em busca de aventura.
11. Movimentação migratória laboral: a peregrinação na oferta de empregos em
massa.
12. Movimentação migratória maxiproexológica: o reagrupamento grupocármico para o labor tarístico conjunto.
13. Movimentação migratória perene: o translado de povos nômades e apátridas.
14. Movimentação migratória subumana: a jornada por alimentação e / ou reprodução.
15. Movimentação migratória urbanizadora: o povoamento inicial da região.
Taxologia. Sob a ótica da Sociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 atividades
desencadeadoras de mobilidades sociais, geopolíticas, de várias causas ou naturezas, a partir da
Conscienciologia, em tese, sempre sadias:
1. Cursos: a viagem do estudante da Conscienciologia para fazer determinado curso sobre tema conscienciológico em outra cidade ou capital.
2. Dromomania: a dromomania sadia do professor itinerante da Instituição Conscienciocêntrica (IC).
3. Enturmações: a mudança de residência dos conscienciólogos se enturmando com os
compassageiros evolutivos da maxiproéxis, por exemplo, nas Cognópolis e na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) de Foz do Iguaçu, no Paraná.
4. Eventos: os congressos, seminários e outras reuniões regionais, nacionais e internacionais dos voluntários da Conscienciologia.
5. Saídas: a busca da saída de casa correspondente à saída da interiorose do conscienciólogo da minicidade de 5 mil habitantes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a movimentação migratória, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Coabitante: Parassociologia; Neutro.
03. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
06. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
07. Migração intratertuliária: Tertuliologia; Neutro.
08. Paraaculturação: Parassociologia; Homeostático.
09. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
11. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
12. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
13. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
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14. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
15. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.

O FENÔMENO DA MOVIMENTAÇÃO MIGRATÓRIA OU MOBILIDADE SOCIAL ESTÁ CADA VEZ MAIS INCREMENTADO
PELAS SUPERCOMUNICAÇÕES E PELOS TRANSPORTES
FÁCEIS E ACESSÍVEIS DA GLOBALIZAÇÃO INEVITÁVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem participando das mobilidades sociais do
Terceiro Milênio? Quais foram os resultados autoproexológicos de tais comportamentos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Redação; Waldo Vieira e a Cognópolis: Bairro do Conhecimento; Revista; Mensário;
Bilíngue; Ano V; Ed. 41; Seção: Capa / Conscienciologia; 8 fotos; 3 websites; Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2009;
páginas 07, 24 a 28.
2. Conde, Miguel; Bairro do Saber; Conscienciologia; Projeto do Megacomplexo Cultural Holoteca; Tertuliarium; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; Revista O Globo; Semanário; Ano 5; N. 222; 1 abrev.; 1 endereço; 13 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 26.10.08; páginas 5 (chamada), 20 a 22 e 24.
3. Fernandes, Marcio; Terra do Nunca (A Pluralidade Étnica de Foz do Iguaçu revela a Globalização da
Tríplice Fronteira); Rolling Stone Brasil; Revista; Mensário; N. 6; Seção: Conexão Brasilis; 1 fotomontagem; 15 fotos;
São Paulo, SP; Março, 2007; páginas 44 a 51.
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MUDANÇA DE BLOCO PENSÊNICO
(AUTOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mudança de bloco pensênico é o ato ou efeito de modificar intencional
e instantaneamente o fluxo da autopensenidade e o foco da concentração mental de determinado
conjunto de pensenes afins para outro.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra mudança vem do idioma Latim, mutare, “mudar; alterar; transformar; divergir; desfigurar; permutar; deslocar”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo bloco procede
do idioma Francês, bloc, “bloco; montão; cepo; poleiro de ave de rapina; cabeça de moiro (instrumento de suplício); armadilha; prisão; conjunto; por atacado; ao todo”, e este do idioma Neerlandês, bloc, atual blok, “tronco de madeira ou peça de material pesado, empilhado para conter ou
imobilizar”. Apareceu 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 deriva do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento;
fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”.
Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia 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. Mudança de bloco mentalsomático. 2. Mudança de bloco ideativo.
3. Mudança de bloco psicossomático. 4. Mudança de bloco energossomático. 5. Desvio da autopensenização. 6. Alteração do fluxo pensênico. 7. Troca da trilha de pensenização.
Neologia. As 3 expressões compostas mudança de bloco pensênico, mudança de bloco
pensênico simples e mudança de bloco pensênico complexa são neologismos técnicos da Autopensenologia.
Antonimologia: 1. Monoideísmo. 2. Fixação autopensênica. 3. Concentração mental.
4. Multifixação mental. 5. Autopensenização continuada. 6. Sustentação do megafoco pensênico. 7. Inflexibilidade cognitiva. 8. Apriorismose.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualificação da autopensenidade ininterrupta.
II. Fatuística
Pensenologia: a mudança de bloco pensênico; o holopensene pessoal da autodesassedialidade; a mudança do bloco ideativo sem perda da autorretilinearidade pensênica; a flexibilidade
autopensênica; a taquirritmia autopensênica; a autovigilância pensênica ininterrupta; o foco permanente na autopensenização produtiva; a autopensenização polifásica facilitando a mudança de
bloco; a lucidez quanto ao momento certo de mudar o bloco de autopensenes; a saturação quanto
aos patopensenes; o neobloco pensênico autodesassediador; a cessação do fluxo de patopensenes;
a libertação da circumpensenidade; a eliminação das intrusões exopensênicas; o descarte dos bagulhos autopensênicos; os fixadores da pensenidade; os fixopensenes; a fixopensenidade; a ancoragem pensênica dos autotrafares; os repensenes; a repensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; o bloco de pensenes antagônico ao holopensene perversor; o zelo
pela assinatura pensênica pessoal; a autoincorruptibilidade pensênica; a autodecisão vigorosa de
mudar de bloco pensênico.
Fatologia: a mudança de bloco conjectural; a mudança do bloco de atividade; a elaboração e o cumprimento do cronograma diário de atividades pessoais; a troca de bloco nas tarefas;
a hora de passar para outro objeto ou objetivo; a retificação do comportamento; a desobstrução
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mentalsomática; a reciclagem do padrão das emoções pessoais; a modificação intencional do tema da interlocução; o contraponto ao comentário anticosmoético; o ato cosmoético de interromper a fala de outrem; o afastamento lúcido dos assuntos secundários; a quebra da cadeia de acidentes de percurso; a profilaxia das evocações espúrias; o antídoto da cunha mental; a decisão de
abrir mão do autotrafar; a antiteimosia; o antipertúrbio; o corte do monoideísmo; as dúvidas perturbadoras; os conflitos de ideias; a Consciencioterapia; a tares; a disciplina mental; o antagonismo ideativo sadio; a alternância instantânea do megafoco; a neocognição expansora da consciência; a ampliação da autocriatividade; o dicionário cerebral analógico ou de ideias afins; a autovivência teática da Higiene Consciencial; o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva pela autorreflexão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal indicando a necessidade premente da mudança de bloco de manifestação; a reciclagem do padrão das próprias energias consciencias (ECs); a desassim por meio da
mobilização das ECs; o arco voltaico craniochacral; a limpeza das energias antipáticas estagnadas
ou gravitantes impedidoras da mudança de bloco.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos pensenes afins; o sinergismo intencionalidade cosmoética–vontade inquebrantável; o sinergismo intelectivo taquipsiquismo–flexibilidade cognitiva; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo neopensenes–neoatitudes;
o sinergismo EV-autorreflexão; o sinergismo voliciolina-autopensenidade.
Principiologia: o princípio da autoindisciplina pensênica zero; o princípio da autodesassedialidade; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio ordenador das manifestações autopensênicas; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação
do erro; o princípio do posicionamento autopensênico; o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio da retroalimentação pensênica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à manutenção da ortopensenidade; o código pessoal de Cosmoética definindo a necessidade da mudança de bloco pensênico.
Teoriologia: a teoria da indissociabilidade dos componentes do pensene; a teoria da
Autopensenologia; a teoria da fôrma holopensênica.
Tecnologia: a técnica da desassimilação simpática; as técnicas de autopensenização
evolutiva; a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade; a técnica do autodomínio do uso da agenda pessoal; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica da mudança para melhor; a técnica da mudança pacífica e instantânea do bloco de manifestações.
Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;
o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos da mobilização das ECs sobre o padrão dos pensamentos e emoções pessoais; os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos da autorganização na
flexibilidade pensênica; os efeitos potencializadores da cosmovisão sobre a capacidade de mudança de bloco.
Neossinapsologia: as ideias recicladas por meio de neossinapses; as neossinapses do
neobloco ortopensênico.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; a superação do pensamento cíclico; o ciclo de neoideias; o ciclo da autodesassedialidade.
Enumerologia: a mudança da intenção; a mudança do humor; a mudança de atividade;
a mudança de atitude; a mudança de ambiente físico; a mudança de assunto; a mudança de companhias.
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Binomiologia: o binômio mudança de bloco pensênico–desassim; o binômio mudança
de bloco pensênico–mudança de bloco de atividade; o binômio humor–bloco pensênico; o binômio atenção-autopensenidade; o binômio admiração-discordância; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio autopensenidade-holopensene; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autodeterminação-autodesassédio; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador.
Interaciologia: a interação patológica autassédio-heterassédio; a interação patológica
monoideísmo-aborrecimento; a interação monoideísmo-egoísmo; a interação megafoco autopensênico–taquirritmia megagescônica; a interação bloco pensênico–dimensão consciencial; a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação Autopensenologia-Voliciologia-Intencionologia.
Crescendologia: o crescendo neobloco pensênico–neoideias; o crescendo interassistência–neoabordagens cognitivas; o crescendo recéxis-recin; o crescendo erro-correção; o crescendo autassédio-heterassédio.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina.
Antagonismologia: o antagonismo firmeza / teimosia; o antagonismo perseverança / inflexibilidade; o antagonismo cosmovisão / monoideísmo; o antagonismo rigidez / autoflexibilidade.
Paradoxologia: o paradoxo da flexibilidade disciplinada na autopensenização retilínea.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cognocracia;
a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do contágio interpessoal; a lei do maior esforço aplicada à depuração
da autopensenização.
Filiologia: a pensenofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia; a criteriofilia; a decidofilia;
a disciplinofilia; a neofilia.
Fobiologia: a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome da patopensenidade; a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da voliciopatia; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da apriorismose; a síndrome da mesmice.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a pensenoteca; a ortopensenoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca;
a ideoteca; a volicioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Autodesassediologia; a Autorrecexologia;
a Homeostaticologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Alternanciologia; a Instantaneologia; a Taquipensenologia; a Contrapontologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin autoimperdoadora;
a conscin enciclopedista; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens orthopensenisator;
o Homo sapiens rectilineus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens rationalis; o Homo
sapiens vigilans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens
harmonicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mudança de bloco pensênico simples = a alternância do foco da concentração mental, durante a interlocução, de determinado assunto para outro; mudança de bloco pensênico complexa = a alternância do foco da concentração mental do trabalho intelectual para a assistência parapsíquica durante o ataque paraterapêutico.
Culturologia: a cultura da autopensenidade cosmoética.
Errologia. A conscin empenhada no autodesassédio pelo corte das conexões energéticas
com alguma consciex patológica, por vezes, falha na tentativa de mudar de bloco pensênico por
insistir em não mais pensenizar sobre certo tema.
Metapensenologia. A metapensenidade, ou seja, pensar sobre o teor dos próprios pensamentos e emoções ainda mantém a conscin no mesmo bloco de autopensenização.
Autodeterminologia. A mudança de bloco pensênico exige a autodeterminação para tirar o foco mental de quaisquer ideias ou emoções correlacionadas aquele conjunto de pensenes,
inconvenientes para o momento evolutivo, sejam eles sadios ou não.
Energossomatologia. Nesse contexto, o estado vibracional funciona como ferramenta
utilíssima, pois a ativação da voliciolina pessoal, o combustível energético consciencial, favorece
a ruptura de eventuais conexões energéticas interconscienciais prejudiciais.
Artifícios. A conscin lúcida pode usar de artifícios ou procedimentos cosmoéticos para
auxiliar na mudança de bloco pensênico, ao modo destes 10 exemplos, expostos na ordem alfabética:
01. Cronograma. Estabelecer e seguir, qual rotina útil, cronograma de atividades pessoais diárias.
02. Energias. Realizar experimentos parapsíquicos com a(o) duplista.
03. Filme. Assistir à película cinematográfica.
04. Holoteca. Pesquisar o acervo de livraria, biblioteca pública ou da Holoteca do
CEAEC.
05. Leitura. Ler livro selecionado sobre tema de interesse pessoal.
06. Passeio. Passear em locais agradáveis da cidade, em parques ou no calçadão da orla
marítima ou ribeirinha.
07. Pet. Analisar o comportamento do animal de estimação.
08. Plantas. Examinar as minúcias da fitodiversidade.
09. Refeição. Ir ao restaurante preferido com amigos.
10. Tertúlia. Participar de debates construtivos, ao modo dos realizados nas tertúlias
conscienciológicas e no Círculo Mentalsomático do CEAEC.
Contrapontologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 contrastes sobre a mudança de bloco pensênico, a fim de ampliar a cosmovisão sobre
o tema:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Mudança de bloco pensênico altruísta / egocêntrica.
Mudança de bloco pensênico assistida / assediada.
Mudança de bloco pensênico autoconsciente / desapercebida.
Mudança de bloco pensênico autodesassediadora / autassediadora.
Mudança de bloco pensênico autorrecicladora / escapista.
Mudança de bloco pensênico cosmovisiológica / monovisiológica.
Mudança de bloco pensênico fácil / dificultosa.
Mudança de bloco pensênico individual / grupal.
Mudança de bloco pensênico oportuna / inoportuna.
Mudança de bloco pensênico planejada / emergencial.
Mudança de bloco pensênico profilática / terapêutica.
Mudança de bloco pensênico sadia / patológica.
Mudança de bloco pensênico simples / composta.
Mudança de bloco pensênico sustentada / insustentada.
Mudança de bloco pensênico taquipsíquica / bradipsíquica.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mudança de bloco pensênico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Alternância de tarefas: Alternanciologia; Neutro.
04. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
05. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
06. Bloco intelectivo: Comunicologia; Neutro.
07. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
08. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
09. Limite da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Limite da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
11. Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
12. Parada produtiva: Autexperimentologia; Homeostático.

A CONSCIN APEGADA, IRRACIONALMENTE, A QUALQUER
IDEIA OU EMOÇÃO É INCAPAZ DE FAZER A AUTODESASSIM. A VIVÊNCIA DA AUTODESASSEDIALIDADE REQUER
AUTEFICIÊNCIA NA MUDANÇA DE BLOCO DE PENSENES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, muda o bloco autopensênico sempre quando necessário? Tal atitude mental é fácil ou dificultosa?
M. H.
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MUDANÇA DE EGO
(EGOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mudança de ego é a automutação da pessoa e da própria vida para melhor, objetivando a evolução consciencial, cosmoética, interassistencial, prioritária.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo mudança vem do idioma Latim, mutare, “mudar; alterar; transformar; divergir; desfigurar; permutar; deslocar”. Surgiu no Século XIV. A palavra ego provém do
mesmo idioma Latim, ego, “eu”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Reciclagem intraconsciencial; recin pessoal. 2. Automutação evolutiva. 3. Mudança de personalidade. 4. Segundo ego. 5. Ego prioritário. 6. Autopromoção evolutiva. 7. Reprocessamento do ego.
Neologia. As duas expressões compostas mudança de ego interassistencial e mudança
de ego tarística são neologismos técnicos da Egocarmologia.
Antonimologia: 1. Automimese. 2. Antepassado de si mesmo. 3. Ego anacrônico.
4. Estagnação egoica. 5. Autapego antievolutivo. 6. Ego estacionário. 7. Personalidade retrógrada.
Estrangeirismologia: o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem existencial; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a mudança de ego; as mutações do ego específicas de cada faixa etária; a influência da idade física na predisposição às mudanças; a profilaxia da evitação da mudança de
ego para pior; a mudança da pessoa poligâmica, sexualmente imatura, para a pessoa monogâmica,
madura; a mudança da condição do celibato para a constituição da dupla evolutiva; a reciclagem
intraconsciencial profunda; a força interassistencial da recin exemplificada; a inversão existencial; as mudanças dos hábitos sadios para rotinas mais úteis; a variação dos objetivos existenciais
de certo estado para outro; a mudança da matriz mental; a troca radical da profissão pessoal; os
impactos da mudança fundamental; as renovações ante as coleiras sociais do ego; os transes das
mudanças existenciais; o conhecimento de novo idioma; a saída do bolsão conservantista para
a Cognópolis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o apoio incondicional dos amparadores nas recins cosmoéticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo recéxis-recin.
Principiologia: o princípio “a vontade inquebrantável tudo pode”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias conscienciológicas.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas.
Voluntariologia: as reciclagens propiciadas pelo voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Recexologistas.
Efeitologia: o efeito revigorante da mudança do ego para melhor.
Neossinapsologia: as neossinapses do novo ego.
Ciclologia: o ciclo contínuo ego antigo–ego novo inerente à autevolução.
Enumerologia: a transmutação dos interesses; a permuta das ocupações profissionais;
a reforma íntima; o remanejamento das metas existenciais; a remodelação das prioridades; o remodelamento da programação existencial; a viragem da mesa mentalsomática.
Crescendologia: o crescendo ego antigo anacrônico–ego novo cosmoético.
Trinomiologia: o trinômio patológico renascer assim–crescer assim–dessomar assim;
o trinômio homeostático descarte de trafares–fortificação de trafores–aquisição de trafais.
Paradoxologia: o paradoxo do novo ego tornar-se antigo, ou obsoleto, rapidamente,
pela premência das renovações da caminhada evolutiva.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome de Gabriela.
Maniologia: a nostomania; a esquizomania; a egomania; a nosomania.
Mitologia: o mito de Narciso; o mito patológico do “pau que nasce torto, morre torto”.
Holotecologia: a egoteca; a recexoteca; a conscienciometroteca; a autopesquisoteca;
a proexoteca; a intrafisicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Egocarmologia; a Egologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia;
a Proexologia; a Intrafisicologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia; a Etologia; a Vinculologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o reabilitado; o autossuperador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a reabilitada; a autossuperadora.
Hominologia: o Homo sapiens egomutator; o Homo sapiens personitor; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Ho-
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mo sapiens vinculatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens recexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mudança de ego interassistencial = a reciclagem da pessoa egocêntrica
para a condição predominante de pessoa assistencial, dedicada às outras; mudança de ego tarística = a reciclagem da pessoa dedicada à consolação fácil para se dedicar predominantemente às tarefas do esclarecimento (tares) mais complexas.
Culturologia: a cultura evolutiva do bem-estar.
Hobby. Há mudanças de egos na vida intrafísica nas quais o segundo ego era mero hobby
durante a vigência do primeiro ego. Tal fato ocorreu com José Ephim Mindlin (1914–). O grande
empresário paulista – o primeiro ego –, vendeu a empresa Metal Leve e assumiu a nova carreira
exitosa de escritor –, o segundo ego. Na condição de empresário, apenas colecionava livros raros
como diletantismo de bibliófilo. Tal fato pode apontar para o compléxis e até possível moréxis
pessoal.
Consciência. A consciência é muito complexa em todas as manifestações. O mais inteligente é não temer e enfrentar a complexidade intraconsciencial com o máximo de otimismo
possível, segundo o "relaxe e aproveite" e o aptare tempori. Crença é tão só pequeno patamar na
evolução da consciência.
Autoimagem. Cada conscin (maioria) pensa quanto a si própria (autoimagem) como se
fosse personalidade una, monobloco, inteiriça e indivisível. Muita gente julga ser apenas o próprio corpo humano ou o soma. Soma é transitoriedade. Sob a pele da maior beleza física ou humana jaz a próxima caveira. Contudo, a rigor, cada consciência é expressiva coleção de múltiplos
egos.
Inteligências. Cada consciência tem inteligências diferentes dentro de si. O cérebro foi
construído com áreas e seções diferentes, desenvolvidas para operarem – estando sadio – de maneira diferente, mas integrada, nos 2 hemisférios.
Lembranças. Lembramos do rosto de alguém, sem lembrar do nome da pessoa.
Reações. Cada qual reage de maneira específica conforme o relacionamento com a pessoa querida, o colega de trabalho, o filho, o conhecido, ou o policial.
Contatos. Também somos diferentes no contato parapsíquico com alguma consciex.
Estressamentos. O divórcio, a perda de ente querido, a perda do emprego e outras crises
de alto impacto na vida humana, geram estressamentos muito maiores na conscin insciente, no
caso, desconhecedora dos diferentes egos.
Multidimensionalidade. Isso também acontece com os impactos e traumas extrafísicos
durante as vivências das projeções conscientes na multidimensionalidade.
Insciência. A conscin insciente ainda não descobriu os diferentes egos e, ao sofrer algum
impacto crítico na vida, vê todos os egos serem destruídos abruptamente, em conjunto. Investira
todas as posses no pacote único e sente perder, de vez, todo o patrimônio valiosíssimo para si.
Resistência. Quem diversifica os investimentos em si próprio, torna-se mais resistente
aos percalços gerados pela vida humana e exigidos pela autevolução.
Atributos. As unidades egoicas dispõem de percepções e atributos sofisticados, diversos: capacidade de dedução, imaginação, memória, associação de ideias e muitos outros.
PL. Quando a conscin se projeta do soma, através da projetabilidade lúcida, para alguma
dimensão extrafísica, não pode esquecer os próprios egos, múltiplas inteligências e memórias.
A qualidade das projeções conscienciais lúcidas varia conforme a experiência pessoal e o emprego da parapercepção específica, predominante, nas vivências extrafísicas do momento evolutivo.
Há projeções conscientes com predomínio da reflexão extrafísica, outras das comparações, outras
da imaginação, outras ainda da rememoração, e por aí seguem.
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Autoconscientização. É sadia a iniciativa da autoconscientização quanto aos múltiplos
egos, percepções e atributos conscienciais a fim de a conscin conhecer melhor a si própria por
meio da Conscienciometrologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mudança de ego, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
04. Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
05. Egocentrismo compulsório: Egologia; Neutro.
06. Ficha evolutiva pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
07. Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
10. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
11. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
12. Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.

A INICIATIVA DA MUDANÇA DE EGO PARA MELHOR
ACOMETE TODA CONSCIN, QUANDO LÚCIDA, EM DETERMINADA ETAPA DA VIDA HUMANA, EM FUNÇÃO DA DINÂMICA INTELIGENTE DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. A mudança de ego já chegou até você, leitor ou leitora? Ou você vive
a mesma existência tal e qual, invariavelmente, desde a ressoma?
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MUDANÇA

PARADIGMA
(RECINOLOGIA)

DE

ALIMENTAR

I. Conformática
Definologia. A mudança de paradigma alimentar é o processo mental, seguido de ato ou
efeito, de a conscin, homem ou mulher, quebrar preconceitos e mudar o estilo de vida arraigado,
persistente, pelo estudo de estratégias e emprego de abordagens de reciclagens capazes de produzir maior saúde e bem-estar, visando o compléxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra mudança vem do idioma Latim, mutare, “mudar; alterar; transformar; divergir; desfigurar; permutar; deslocar”. Apareceu no Século XIV. A palavra paradigma
provém do idioma Grego, parádeigma, “modelo; exemplo”, através do idioma Latim, paradigma,
“paradigma; comparação”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo alimento deriva também do idioma Latim, alimentum, “alimento; mantimento; sustento”. As palavras alimento e alimentar apareceram no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Transformação de paradigma alimentício. 2. Transmutação de modelo alimentar. 3. Modificação da norma nutricional. 4. Substituição de paradigma alimentar.
Neologia. As duas expressões compostas minimudança de paradigma alimentar e maximudança de paradigma alimentar são neologismos técnicos da Recinologia.
Antonimologia: 1. Permanência na alimentação antinutritiva. 2. Sustentação do atual
paradigma alimentar.
Estrangeirismologia: o cambiar that’s the question; o turning point; a decisive change;
o decisive moment; o medo sendo o mayor freno del cambio.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à mudança de hábitos alimentares.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há comidas
anestesiantes. Tudo começa extrafisicamente. Comecemos agora, aqui.
Citaciologia: – Toda mudança envolve esforço extra (Immanuel Kant, 1724–1804). Nós
devemos ser a mudança que queremos ver no mundo (Mahatma Gandhi, 1869–1948).
Proverbiologia. O primeiro passo para a mudança é a aceitação. Mudança não é algo
que você faz, é algo que você permite; se você não faz, quem fará por você?
II. Fatuística.
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorresponsabilidade somática; o holopensene
pessoal de alerta constante quanto à escolha inteligente da alimentação; o holopensene de saúde
psicofísica; o holopensene de reciclagem constante; os patopensenes intrusores; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade conduzindo a vida e pessoal.
Fatologia: a mudança de paradigma alimentar; a necessidade de contar com os contrafluxos; o mapeamento da genética familiar; a responsabilidade no processo evolutivo; a decisão
da mudança; a transição de estado antigo para outro melhor; os remédios dando origem a doenças; a reciclagem das premissas pessoais anacrônicas; a vida sendo constante mudança; o fato de
nada permanecer estático; a tomada de consciência pessoal; a procura de soluções; o aprendizado
diário sem autoconcessões; a priorização do necessário antes do desejado; o hábito de informar-se
sobre os ingredientes dos produtos a adquirir; a necessidade de estar bem para poder assistir aos
outros; as recins imprescindíveis; a importância dos hormônios para o equilíbrio corporal, emocional e mental; os recursos necessários para manutenção do corpo físico; as academias enquanto
recurso para manter o corpo saudável; a necessidade de conhecer a influência da comida na saúde
física; a tomada de consciência pessoal sobre as decisões a implementar; os vigilantes do peso;
a nutrição e algumas filosofias alimentares utilizando os alimentos enquanto forma de prevenção
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de doenças; a Ayurveda; a Macrobiótica; a necessidade de optar por culinária saborosa; a valorização dos produtos orgânicos e frescos; a importância de preparar a própria comida; a decisão de
restringir o consumo de gorduras; a decisão de não beber refrigerantes; a decisão de não usar lácteos; a decisão de não consumir glúten; a evitação do uso de corantes, conservantes, aromatizantes, açúcares e farinhas brancas; a necessidade de enfrentar a autoimagem real; a priorização por
manter hábitos saudáveis e rotinas úteis no cotidiano; o medo de começar relação afetivo sexual
por estar gordo(a); a importância da sexualidade no processo de emagrecimento; as insatisfações
sexuais compensadas pela comida; as frustrações ocasionando insatisfação; a ansiedade descontrolada pelo cortisol; a relação primária entre as emoções e a comida; o estresse e o desejo de comer; os sabores provocando prazeres; o aproveitamento da pele e casca de frutas e verduras sem
agrotóxicos; os hábitos saudáveis para o estilo de vida nota 10; a importância de revitalizar o sistema imunológico; as doenças de importância clínica relacionadas a deficiências do sistema imunológico; a necessidade de revitalizar o holossoma; o retorno à arte esquecida de cozinhar; o ato
de não se dar por vencido; a conquista exitosa de novos hábitos alimentares; a autestima em alta;
a inteligência evolutiva (IE) no cuidado somático.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as percepções da
atuação dos amparadores extrafísicos no momento certo; os avisos ou toques extrafísicos; os encontros amparados; a recepção de parainformações precisas, apresentando-se de modo sutil;
a mudança de padrão energético; a troca de amparador extrafísico; as paravivências providenciais
colaboradoras com o momento evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo responsabilidade-autodisciplina; o sinergismo esforço-resultado; o sinergismo vontade-coragem; o sinergismo determinação-perserverança; o sinergismo tomada de decisões–resolução de conflitos.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da convivialidade interconsciencial sadia; o princípio da intencionalidade reta fortalecendo a vontade inquebrantável; o princípio de focalização no problema; os princípios pessoais; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autocura; o princípio do abertismo às neoideias.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de responsabilidade; o código evolutivo do intermissivista consciente.
Teoriologia: as teorias psicométricas da inteligência; a teoria da evolução física-extrafísica; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria das múltiplas dimensões.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas de reciclagens;
a técnica da conscin-cobaia voluntária da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); as técnicas das dinâmicas parapsíquicas; as técnicas da escrita ajudando no desenvolvimento mentalsomático; a técnica consciencioterápica; a técnica da escuta.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o grupo de voluntários atingindo
metas comuns; os voluntários enquanto minipeças do maximecanismo conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o efeito das reciclagens intraconscienciais; o efeito da assistência diária;
o efeito das autorreflexões; o efeito da desassimilação; o efeito do desenvolvimento e aplicação
de técnicas pessoais; a reflexão sobre os efeitos e a energia gerada pelos alimentos ingeridos; os
efeitos gerados pelos alimentos, tanto a nível físico como energético, emocional e mental.
Neossinapsologia: as neossinapses formadas através das paracirurgias; as neossinapses
advindas na tenepes; as neossinapses propiciadas pelos cursos de campo; as neossinapses promovidas pelos amparadores.
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Ciclologia: o ciclo planejamento-consecução; o ciclo ortopensenidade-conquista; o ciclo autaprendizagem-ensino; o ciclo abertismo-mudança; o ciclo anual de revisão médica preventiva.
Enumerologia: as posturas corretas; as decisões tomadas; as assistências conscientes
e inconscientes; a tolerância zero perante as autocorrupções; as autodeterminações coerentes; os
resultados evidentes; a reeducação somática.
Binomiologia: o binômio alimentação equilibrada–exercício físico regular; o binômio
reconstrução alimentar adequada–saúde garantida; o binômio bem-estar–malestar; o binômio
alimentação-educação; o binômio feedback-aceitação; o binômio aprender-desaprender.
Interaciologia: a interação metas-projetos; a interação foco-concentração-solução;
a interação reflexão-posicionamento.
Crescendologia: o crescendo responsabilidade evolutiva pessoal–responsabilidade evolutiva universal–responsabilidade evolutiva cósmica; o crescendo abordagem fácil–abordagem
difícil.
Polinomiologia: o polinômio conhecer-reestruturar-mudar-resolver; o polinômio informar-pesquisar-estruturar-aplicar.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo pensênico / fechadismo pensênico; o antagonismo alimentação gordurosa / alimentação pobre em gorduras; o antagonismo produtos frescos saudáveis / produtos congelados; o antagonismo alimentos nocivos ao organismo / alimentos
nutritivos ao organismo; o antagonismo autolucidez nas escolhas alimentares / ausência de clareza nas escolhas alimentares.
Paradoxologia: o paradoxo de ingerir comidas debilitantes e querer estar saudável;
o paradoxo de o autengano parecer solução; o paradoxo de querer mostrar boa imagem corporal e estar desmesurada fisicamente.
Politicologia: as políticas da saúde; as políticas sociais de Educação e Saúde resultando
em melhorias para a população; a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN); as políticas e programas de saúde alimentar; as políticas de prevenção à obesidade; as políticas para conter o uso de alimentos com agrotóxicos.
Legislogia: a lei da saúde pública; a lei de causa e efeito; as leis evolutivas; as leis
quânticas; a lei de inseparabilidade grupocármica; as leis de assistencialidade.
Filiologia: a pesquisofilia; a neofilia; a decidofilia; a somatofilia; a reeducaciofilia;
a conviviofilia; a leiturofilia; a escritofilia.
Fobiologia: a fobia aos alimentos naturais; a fobia aos alimentos crudívoros; a fobia às
reciclagens; a fobia às mudanças; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome de vitimização; a síndrome do espaço vazio.
Maniologia: a mania de comer sem pausa; a mania de não mastigar os alimentos; a mania de culpar-se continuamente; a mania de não querer-se; a mania da perfeição; a mania de comer olhando a TV.
Mitologia: o mito de emagrecer de forma espontânea, sem esforço; o mito de pensar
ficar com o peso adequado fazendo dieta por tempo limitado.
Holotecologia: a nutricioteca; a cognoteca; a dietoteca.
Interdisciplinologia: a Recinologia; a Abertismologia; a Autopesquisologia; a Autorganizaciologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Desassediologia; a Endocrinologia; a Maturologia; a Mentalsomatologia; a Ortopensenologia; a Parapercepciologia; a Somatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin reciclante lúcida; a conscin promotora de câmbio; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin transformadora;
a conscin energizadora.
Masculinologia: o reciclante existencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
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o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o 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 reciclante existencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens humanus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens desassediator; o Hom sapiens pesquisador; o Homo sapiens recuperator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimudança de paradigma alimentar = aquela relativa à busca de informações, sobrepesando os prós e contras da alteração do processo nutricional para as primeiras trocas alimentares; maximudança de paradigma alimentar = aquela da pessoa decidida a trocar o estilo de vida nutricional de maneira persistente para o resto da vida.
Culturologia: a cultura da reflexão; a cultura da informação correta; a cultura dos alimentos.
Taxologia. Segundo a Autexperimentologia, as fontes de nutrição definem-se em duas
categorias:
1. Acidificantes: alimentos cujos resíduos após metabolizados pelo organismo são ácidos piorando a qualidade do sangue, a exemplo das carnes, ovos, leite e derivados (iogurte, queijos, manteiga, coalhada), proteínas de origem animal, cafeína, álcool, refrigerantes, frituras e açúcar refinado.
2. Alcalinizantes: alimentos cujos resíduos colaboram com o organismo ao produzir no
sangue pH mais alcalino e não desmineralizante, a exemplo das frutas frescas, frutas secas, folhas
verdes, legumes e verduras sem agrotóxicos.
Reeducaciologia. Eis, na ordem alfabética, 8 atitudes e / ou sugestões para iniciar
e manter a mudança de hábitos alimentares e de estilo de vida:
1. Afetos: cultivar e contar com vínculos de amizade e de companheiros afetivos visando fortalecer o processo decisório de mudança.
2. Atenção: estar atento aos desvios de compensação relacionados à comida, ao modo
de compras desnecessárias, jogos e apostas de dinheiro.
3. Energias: trabalhar as energias visando à desassimilação e autodesassédio; participar
de dinâmicas parapsíquicas colaborando na interassistência com conscins e consciexes afinizadas
ao desequilíbrio alimentar; estreitar os laços com o amparo extrafísico e a Central Extrafísica de
Energia (CEE).
4. Exercícios: fazer exercício físico regularmente; incluir na rotina atividades como caminhadas; hidroginástica ou natação.
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5. Horário: ter horários regulares para se alimentar; fazer pequenas refeições; evitar ficar muitas horas com fome.
6. Líquidos: fazer consumo adequado de líquidos, a exemplo, da água filtrada ou de
côco.
7. Registros: anotar emoções, sucessos e insucessos do dia a dia, visando comprometer-se com os objetivos pré-estabelecidos. A responsabilidade pela mudança é de você com você
mesmo.
8. Sono: dormir o suficiente para satisfazer a necessidade da carga horária de sono.
Terapeuticologia. Saber lidar com a comida requer orientação multiprofissional. O processo de mudança de paradigma alimentar e de estilo de vida, por envolver emoções não resolvidas, distorções mentais, erros, engano com o corpo físico, emocional e mental e modus operandi
equivocado, necessitam de abordagens terapêuticas diversas, tais como as 5 a seguir, elencadas
em ordem alfabética:
1. Conscienciometria: reconhecimento intraconsciencial e assunção de trafores, trafares e trafais.
2. Consciencioterapia: processo de investigação, diagnóstico, autenfrentamento e superação dos conflitos do evoluciente.
3. Nutrologia: perdas de peso importantes exigem dieta personalizada, respeitando as
características pessoais, razão pela qual é importante o acompanhamento de profissional da área.
4. Medicina: antes de começar a mudança de estilo de vida é necessário fazer checkup
médico para verificar o estado físico atual.
5. Psicoterapia: valorização da pessoa; recuperação da autestima.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mudança de paradigma alimentar, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adicção alimentar: Parapatologia; Nosográfico.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
04. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Autodiscernimento alimentar: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Autoincorruptibilidade alimentar: Autolucidologia; Homeostático.
07. Carência insatisfeita: Autoproexologia; Neutro.
08. Efeito sanfona: Equilibriologia; Nosográfico.
09. Estratégia de enfrentamento: Etologia; Neutro.
10. Manual Pessoal de Prioridades: Proexologia; Homeostático.
11. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
13. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
14. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Zona de desconforto: Autocoerenciologia; Neutro.

A RESPONSABILIDADE PELA MUDANÇA DE PARADIGMA
ALIMENTAR E DE ESTILO DE VIDA LEVA A CONSCIN
CONSCIENTE À PRESERVAÇÃO E CUIDADO DO HOLOSSOMA EM BENEFÍCIO DA REALIZAÇÃO DA AUTOPROÉXIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem consciência da importância dos alimentos
para a saúde do holossoma? E do comprometimento multidimensional quanto aos hábitos de nutrição saudável?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina
Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; 1 posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 181 a 202 e 210.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
52 a 131.
3. 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; página 137.

M. M. L.
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MUDANÇA HOLOPENSÊNICA
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mudança holopensênica é a condição de a conscin, homem ou mulher,
acessar novas atmosferas pensênicas ou ambientes intrafísicos em função de reciclagens existenciais e intraconscienciais, favorecendo a evolutividade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo mudança vem do idioma Latim, mutare, “mudar; alterar; transformar; divergir; desfigurar; permutar; deslocar”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição
holo procede do idioma Grego, hólos, “total, completo, inteiro”. O vocábulo pensamento provém
do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar;
meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento vem igualmente do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões
físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva;
emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia deriva do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energía, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em
ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Mudança de ambiente; troca de cenário. 2. Transformação de vida;
renovação existencial. 3. Reciclagem da autopensenidade; alteração no microuniverso consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas mudança holopensênica, mudança holopensênica
imediata e mudança holopensênica mediata são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Fixação holopensênica. 2. Transitoriedade holopensência. 3. Regressismo holopensênico.
Estrangeirismologia: o modus vivendi evolutivo; o rapport consciencial; a moradia nos
campi conscienciológicos; o link com os Cursos Intermissivos (CIs); a superação do Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos holopensenes.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Nossos holopensenes falam. Os holopensenes envolvem.
II. Fatuística
Pensenologia: a mudança holopensênica; o holopensene pessoal da Recexologia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o acesso a holopensenes homeostáticos a partir da autopensenidade sadia retroalimentando mudanças holopensênicas.
Fatologia: a saturação das automimeses; a necessidade de renovação; a qualificação
consciencial; a modificação dos interesses; o burilamento da intencionalidade; as escolhas sensatas; o descarte da moldura; o antibagulhismo energético; a higienização consciencial; a força intraconsciencial superando a pressão holopensênica externa; o corte holopensênico; a maxidissidência; as companhias selecionadas; o retorno interassistencial ao passadão; a otimização dos retroambientes; a melhora do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: as paracomunidades; as vivências parapsíquicas marcantes; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o abertismo ao amparo extrafísico de função; as retrocognições profiláticas; a leitura energética dos ambientes; a prática da tenepes; a assepsia holo-
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pensênica; os extrapolacionismos parapsíquicos; o contato com as Centrais Extrafísicas; a compatibilidade holopensênica com as comunidades extrafísicas evoluídas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reciclagem consciencial–mudança holopensênica; o sinergismo troca de ambiente–potencialização dos autodesempenhos; o sinergismo autodecisão–
–amparo de função; o sinergismo prontidão-renovação; o sinergismo ousadia cosmoética–realizações evolutivas; o sinergismo desapego sadio–neoportunidades.
Principiologia: o princípio da vivência humana inteligente; o princípio da afinidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando mudanças-chave.
Teoriologia: a teoria da Autopensenologia.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o holopensene da evolutividade no voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos do desfazimento das interprisões grupocármicas; os efeitos sadios dos Cursos Intermissivos; os efeitos da mudança para as Cognópolis; os efeitos do compléxis na próxima intermissão e vida humana.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir das neovivências advindas da mudança holopensênica.
Ciclologia: o ciclo intermissão–vida humana–intermissão; o ciclo mudança-adaptação-renovação; o ciclo neoverpon-reciclagem; o ciclo autorreciclagem–troca de cenário existencial.
Enumerologia: a mudança intermissiva; a mudança ressomática, a mudança proexológica; a mudança precoce; a mudança voluntária; a mudança compulsória; a mudança tardia.
Binomiologia: o binômio autocosmoeticidade-neoportunidades; o binômio holopensene
individual–holopensene coletivo; o binômio intraconsciencialidade-extraconsciencialidade.
Interaciologia: a interação intraconsciencialidade-extraconsciencialidade; a interação
pensenosfera individual–pensenosfera grupal; a interação autopensene-holopensene.
Crescendologia: o crescendo recéxis-recin; o crescendo reurbex-reurbin; o crescendo
zona de conforto–zona de atividade–zona de produtividade.
Trinomiologia: o trinômio neointeresses-neoconexões-neoambientes.
Polinomiologia: o polinômio Curso Intermissivo–voluntariado conscienciológico–Cognópolis–Preintermissiologia.
Antagonismologia: o antagonismo adaptação holopensênica / choque holopensênico;
o antagonismo neoposturas / retroposturas; o antagonismo fôrma ortopensênica / fôrma patopensênica; o antagonismo nova vida humana / reconstituição de ambientes de retrovidas.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência equilibrada frequentar holopensenes entrópicos; o paradoxo da vivência do oásis intraconsciencial em meio à Baratrosfera; o paradoxo
do passado presente na atualidade; o paradoxo de a mudança ser permanente na evolução.
Politicologia: a proexocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: as leis da Evoluciologia; a lei do maior esforço; as leis do Paradireito.
Filiologia: a evoluciofilia; a neopensenofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a proexofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a eliminação da síndrome da patopensenidade.
Maniologia: a robexomania; a nostomania; a dromomania.
Holotecologia: a pensenoteca; a biografoteca; a historioteca.
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Interdisciplinologia: a Recexologia; a Autopesquisologia; a Pensenologia; a Holopensenologia; a Intrafisicologia; a Adaptaciologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade consecutiva; o ser interassistencial; a pessoa assistível.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens reflexivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens lucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mudança holopensênica imediata = o acesso a neo-holopensene reciclogênico na mesma vida humana; mudança holopensênica mediata = o acesso a neo-holopensene
reciclogênico em vidas humanas futuras.
Culturologia: a cultura da evolutividade; a cultura da interassistência; a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da Descrenciologia; a cultura da autexperimentação.
Tabelologia. Sob a ótica da Holopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
listagem de 43 cotejos hipotéticos entre retro-holopensenes e neo-holopensenes da conscin renovada:
Tabela – Cotejos Retro-Holopensene / Neo-Holopensene
Nos

Retro-Holopensene

Neo-Holopensene

01.

Academia universitária

Holociclo

02.

Apertamento na selva de pedra

Casa afogada no verde

03.

Baile à fantasia

Dinâmica da conscin-cobaia

04.

Banco da escola

Mesa da diretoria
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Retro-holopensene

Neo-holopensene

05.

Calabouço

Residência confortável

06.

Cama de hospital

Sala de aula

07.

Casa de chá da elite

Refeitório da repartição pública

08.

Casa dos pais

Lar próprio

09.

Castelo herdado de si mesmo

Itinerância docente internacional

10.

Caverna isolada

Megalópole

11.

Cemitério tradicional

Crematório moderno

12.

Centro espírita

Acoplamentarium

13.

Cidade grande

Cidade média

14.

Clube da caça

ONG de preservação das espécies

15.

Condomínio particular

Condomínio institucional

16.

Cozinha do gourmet

Verponarium (banquetes de ideias)

17.

Estádio esportivo

Campo bioenergético

18.

Fábrica de artesanato

Laboratório científico tecnológico

19.

Favela

Bairro da Cognópolis

20.

Gueto

CCCI

21.

Hípica e haras

Restaurante vegano

22.

Igreja dogmática

Debatódromo Tertuliarium

23.

Campus conscienciológico

25.

Instituição total
Lanchonete industrializada de fast-food
Moradia convencional

26.

Navio de guerra

ONU

27.

Oratório

28.

Palco de teatro

29.

Parque de diversões

Tenepessarium
Ofiex (cenários e atuações paraterapêuticas)
Holoteca

30.

Piscina

31.

Pista de dança

32.

Praia e rodas de conversas triviais

Colégio Invisível de Pesquisadores

33.

Prédio governamental de ditadura

Ágora do Conselho dos 500

34.

Prostíbulo

Clínica ginecológica

35.

Quarto alugado

Casa própria construída

36.

Sala de tortura

Centro cirúrgico

37.

Sambódromo

Serenarium

24.

Pomar doméstico ecológico
Residência proexogênica

Projetarium
Laboratório da imobilidade física vígil
(IFV)
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Nos

Retro-Holopensene

Neo-Holopensene

38.

Shopping center

Laboratório de autopesquisa

39.

Suíte em hotel 5 estrelas

Enfermagem em hospital público

40.

Terra natal

Exterior

41.

Tribunal da pena de morte

Instituição de serviço social

42.

Trupe de artistas saltimbancos

Posto de salvamento em shows

43.

Zona boêmia de intelectuais

Editora de livros didáticos
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mudança holopensênica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Automutação: Recexologia; Homeostático.
02. Autossaturação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Neutro.
03. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
04. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
05. Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
06. Dissecção holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
07. Holopensene: Holopensenologia; Neutro.
08. Holopensene automimético: Holopensenologia; Nosográfico.
09. Holopensene existencial: Intrafisicologia; Neutro.
10. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
11. Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
12. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
13. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.

A ANÁLISE DA MUDANÇA HOLOPENSÊNICA PODE SER
INDICADOR RECICLOMÉTRICO PARA A CONSCIN AFERIR
OS PROGRESSOS EVOLUTIVOS JÁ CONQUISTADOS ATÉ
O MOMENTO E AINDA PLANEJAR AQUELES VINDOUROS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou mudanças holopensênicas na vida humana atual? Quais foram os resultados evolutivos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 207.

K. A.
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MULTIDIMENSIOLOGIA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Multidimensiologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter dos estados de lucidez extrafísica, parapsíquica ou nas múltiplas dimensões das consciências e respectivos
parafatos ou parafenômenos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição multi procede do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”.
O vocábulo dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu
no Século XVI. O segundo elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Parapercepciologia. 2. Vida multidimensional.
Neologia. O vocábulo Multidimensiologia e as 3 expressões compostas Multidimensiologia Aquisitiva, Multidimensiologia Executiva e Multidimensiologia Distributiva são neologismos
técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Intrafisicologia. 2. Vida humana.
Estrangeirismologia: o Volitionarium; o Energossomatorium; a autaplicação energética
urbi et orbi; a voliciolina como sendo o megafator sine qua non da evolução consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da paraperceptibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; as contaminações pensênicas desapercebidas; o ene subordinado ao pen
do pensene; a expressão da autopensenização parapsíquica.
Fatologia: a busca da conscin lúcida no domínio dos próprios atributos multifacetados.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo Central Extrafísica de Energia–Central Intrafísica de Energia; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo omissão superavitária–voliciolina; o sinergismo força mentalsomática–expansão energética; o sinergismo carisma pessoal–voliciolina; o sinergismo voliciolina-extrapolacionismo; o sinergismo megatrafor-materpensene-voliciolina; o sinergismo interconsciencial multidimensional.
Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princípio da singularidade das energias conscienciais; a vivência do princípio da descrença; o princípio do universo multidimensional; o princípio da consciência multidimensional; o princípio da
atração dos afins.
Codigologia: as primeiras cláusulas parapsíquicas do código pessoal de Cosmoética
(CPC) assentando a automotivação interassistencial.
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Teoriologia: a teoria do EV; a teática multidimensional.
Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral;
a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométricas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a técnica energética dos 30
metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais; a técnica da assepsia energética;
a técnica da projeção energética consciente; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica do
encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem bioenergética; as técnicas da racionalidade paracientífica; a técnica do diário parapsíquico e multidimensional; a técnica da minipeça
interassistencial multidimensional.
Voluntariologia: a adesão inicial ao paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio
Invisível da Ofiexologia.
Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos benéficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os
efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da energosfera humana; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna; a anulação
dos efeitos da boca-torta parapsíquica das retrovivências iniciáticas; o desconhecimento dos
efeitos das próprias energias nos ambientes, pessoas e objetos; os efeitos das múltiplas dimensões na intrafisicalidade; os efeitos dos holopensenes na autopensenização.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da recuperação de paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo reflexão-decisão-consecução; a ineficiência no ciclo assim-desassim.
Enumerologia: as múltiplas realidades; as múltiplas características; as múltiplas densidades; as múltiplas leis; as múltiplas perspectivas; as múltiplas cognições; as múltiplas vivências.
Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pessoal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio encapsulamento–fôrma holopensênica; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio ausência da voliciolina–
–autocomprometimento proexológico; o binômio falta da voliciolina–fechamento consciencial;
o binômio conação-voliciolina; o binômio cognição parapsíquica diminuta–interpretação parafenomênica falha; o binômio microuniverso multidimensional–macrouniverso multidimensional.
Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação absorção energética–exteriorização energética; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação do minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do
Cosmos; a interação Etologia-voliciolina; a interação paracérebro-voliciolina; a interação pensenização-imantação; a interação EI-EC-EV; a interação EV-voliciolina; a interação voliciolina
pessoal–vidência facial; os exercícios para a interação eficaz paracérebro-cérebro; as interações
multidimensionais ininterruptas.
Crescendologia: o crescendo cascagrossismo–jejunice parapsíquica; o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem lúcida; o crescendo monovisão–cosmovisão multidimensional; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio vontade-intenção-deliberação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio vontade-intenção-organização; o trinômio Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio inebriante poder-prestígio-posição; o trinômio da
erronia erro-engano-omissão.
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Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono
reparador; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; a maior incidência do polinômio distorção perceptiva–distorção paraperceptiva–distorção cognitiva–distorção mnemônica; o polinômio multidimensional palco-elenco-plateia-bastidores.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energética / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energética; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pessoa fechada; o antagonismo volição / abulia; o antagonismo voliciolina mentalsomática / voliciolina psicossomática; o antagonismo voliciolina aditivada / voliciolina ordinária; o antagonismo
decidofobia / voliciolina; o antagonismo inspiração benigna / inspiração baratrosférica; o antagonismo conscin casca grossa / conscin parapercipiente; o antagonismo atenção multidimensional / atenção monodimensional; o antagonismo dia a dia multidimensional / dia a dia eletronótico.
Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos;
o paradoxo de a aplicação da voliciolina ser, ao mesmo tempo, a mais fácil – não exige qualquer
liturgia, a não ser a vontade –, e a mais difícil – exige a autoconscientização da consciência sem
espetacularidades –, de ser aplicada.
Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à conquista do parapsiquismo cosmoético;
a lei da assistência bioenergética.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a metodofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a ectopia voliciolínica na síndrome da dispersão consciencial; o bloqueio voliciolínico na síndrome de burnout; as desatenções parapsíquicas na síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o descarte do mito da vida quadridimensional.
Holotecologia: a volicioteca; a energeticoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a maturoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Multidimensiologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as testemunhas extrafísicas onipresentes de paraolhos e paraouvidos atentos.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o experimentador multidimensional; o cosmovisiólogo multidimensional.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a experimentadora multidimensional; a cosmovisióloga multidimensional.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Multidimensiologia Aquisitiva = a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter dos estados de lucidez extrafísica, parapsíquica ou multidimensional da pessoa inexperiente;
Multidimensiologia Executiva = a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter dos estados de lucidez
extrafísica, parapsíquica ou multidimensional da pessoa com sinalética energética e parapsíquica;
Multidimensiologia Distributiva = a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter dos estados de lucidez extrafísica, parapsíquica ou multidimensional da pessoa com sinalética energética e parapsíquica aplicada à interassistencialidade cosmoética.
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a aculturação multidimensional;
a transculturabilidade multidimensional; a paracultura da vida holossomática multidimensional
holobiográfica.
Taxologia. De acordo com a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16
áreas básicas de estudos técnicos da Multidimensiologia:
01. Assistência multidimensional: o epicentrismo multidimensional; as técnicas da parassolidariedade.
02. Autocompromisso multidimensional: a responsabilidade intermissivista; as técnicas para a recuperação dos cons magnos.
03. Autoconscientização multidimensional: a hiperacuidade multidimensional; as técnicas antimonodimensionalidade.
04. Comunicabilidade multidimensional: o intercâmbio multidimensional; as técnicas
de minimização das dificuldades recíprocas.
05. Consciência multidimensional: a personalidade multidimensional; as técnicas do
domínio holossomático.
06. Cosmoética multidimensional: a probidade multidimensional; as técnicas de avaliação de condutas multidimensionais.
07. Cosmovisão multidimensional: a mentalidade multidimensional; as técnicas da
projetabilidade lúcida (PL).
08. Interdependência multidimensional: o convívio multidimensional inevitável; as
técnicas paradiplomáticas.
09. Lexicografia multidimensional: a erudição multidimensional; as técnicas de captação de verpons.
10. Megapolítica multidimensional: o empreendedorismo multidimensional; as técnicas de construção de consensos multidimensionais.
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11. Para-História multidimensional: a dinâmica multidimensional; as técnicas retrocognitivas historiográficas.
12. Pesquisa multidimensional: a racionalidade paracientífica; as técnicas de abordagem multidimensional às realidades do Cosmos.
13. Produção multidimensional: a obra multidimensional; as técnicas proexológicas.
14. Reeducaciologia multidimensional: o neoparadigma multidimensional; as técnicas
parapedagógicas.
15. Terapêutica multidimensional: a Profilaxia Multidimensional; as técnicas consciencioterápicas.
16. Universalismo multidimensional: o abertismo multidimensional; as técnicas de
aquisição do senso universalista.
Assuntos-verbetes. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 36 assuntos-verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia sobre parafatos ou parafenômenos da Multidimensiologia, incluindo as respectivas especialidades, temáticas centrais e, quando
pertinentes, informações complementares:
01. Agênere: Ageneticologia; neutro; ECs.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; homeostático.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; nosográfico.
04. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; homeostático; ECs.
05. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; neutro.
06. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; neutro.
07. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; homeostático; holomaturidade.
08. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; homeostático.
09. Banho energético: Energossomatologia; homeostático; ECs.
10. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; neutro.
11. Cosmoconsciência: Comunicologia; homeostático; projetabilidade lúcida; evolutividade.
12. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; neutro; evolutividade.
13. Dragona parapsíquica: Parapercepciologia; neutro; holossomaticidade.
14. Estado vibracional: Energossomatologia; homeostático; chave da vida humana.
15. Fulguração parapsicosférica: Energossomatologia; homeostático.
16. Identidade extra: Egocarmologia; homeostático; intermissividade; mnemossomaticidade.
17. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; neutro.
18. Interlúdio: Parageografologia; homeostático; extrafisicalidade; projetabilidade lúcida.
19. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; nosográfico.
20. Macrossomatologia: Somatologia; homeostático; intermissividade.
21. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; neutro.
22. Megaeuforização: Homeostaticologia; homeostático; ECs.
23. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; homeostático.
24. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; homeostático; projetabilidade lúcida; intermissividade.
25. Ofiexologia: Assistenciologia; homeostático; interdimensionalidade; projetabilidade
lúcida.
26. Paramicrochip: Paratecnologia; homeostático; holossomaticidade.
27. Parapsiquismo: Parapercepciologia; homeostático.
28. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; neutro.
39. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; homeostático.
30. Paraassepsia Antecipada: Energossomatologia; neutro; Paraprofilaxiologia.
31. Personalidade consecutiva: Seriexologia; neutro; Parapesquisologia.
32. Pré-Desperticidade: Autodespertologia; homeostático; evolutividade.
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33. Pré-Mãe (Pré-Maternologia): Interassistenciologia; homeostático; extraterrestrialidade.
34. Realce extrafísico: Extrafisicologia; homeostático.
35. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; homeostático; interassistencialidade.
36. Voliciolina: Voliciologia; neutro; ECs.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Multidimensiologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
06. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Conscin antivoliciolínica: Energossomatologia; Nosográfico.
08. Douta ignorância: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
09. Energia consciencial gasta: Energossomatologia; Neutro.
10. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
11. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
12. Invalidez parapsíquica: Parapatologia; Nosográfico.
13. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

A MULTIDIMENSIOLOGIA TEÁTICA É A VERTENTE MAIS
EFICIENTE PARA POTENCIALIZAR A EVOLUÇÃO COSMOVISIOLÓGICA DAS CONSCIÊNCIAS HUMANAS NESTA SOCIEDADE HUMANA TERRESTRE DO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a Multidimensiologia? Em qual fase parapsíquica vive você: na aquisitiva, na executiva ou na distributiva?
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MULTIDIMENSIONALIDADE CONSCIENCIAL
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A multidimensionalidade consciencial é a condição inerente à consciência,
seja conscin ou consciex, vivendo sempre, inevitavelmente, atuando, ao mesmo tempo, de modo
consciente ou inconsciente, em “n” dimensões existenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição multi procede do idioma Latim, multus, “muito,
numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo
dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século
XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX. O termo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Multidimensionalismo. 2. Pluridimensionalidade. 3. Extrafisicalidade.
4. Eficienciolândia. 5. Filosofia multidimensional; Filosofia parapsíquica. 6. Paraperceptibilidade.
Neologia. As duas expressões compostas multidimensionalidade consciencial e monodimensionalidade consciencial são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Intradimensionalidade; intrafisicalidade. 2. Monodimensionalidade.
3. Deficienciolândia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento parapsíquico.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Penetremos
a multidimensionalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: o estado íntimo da consciência.
Parafatologia: a multidimensionalidade consciencial; a influência da multidimensionalidade onipresente; a vida consciencial multidimensional; as autovivências multidimensionais;
a conduta cosmoética multidimensional; as pararrealidades multidimensionais; a autoconscientização multidimensional (AM); a Ciência Multidimensional; o holocarma multidimensional; a multidimensionalização do saber; a insubstancialidade da consciência; a intrafisicalidade como caricatura da extrafisicalidade; os intercâmbios multidimensionais; o parapsiquismo; a projetabilidade
lúcida (PL); a sinalética energética e parapsíquica; as energias conscienciais (ECs).
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria do megaconhecimento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida.
Paradoxologia. O professor (ou professora) itinerante da Conscienciologia vive o paradoxo da segurança. Troca a vida de segurança intrafísica do próprio domicílio, ou do ambiente
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familiar, onde conhece tudo e todos, pela vida de segurança extrafísica da assistência do amparador, em lugares estranhos aos próprios hábitos, diferente do holopensene doméstico, onde não
conhece – nesta vida e com o soma atual – quase ninguém, em circunstâncias críticas, nas quais
precisa, na condição de liderar os forasteiros, os melhores pensenes na gestação consciencial da
Pedagogia evoluída da Conscienciologia dirigindo-se a dezenas ou centenas de conscins.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parageografologia; a Holossomatologia;
a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Paracronologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência; a conscin; a consciex; a consciência multidimensionalista.
Masculinologia: o projetor consciente; o multidimensiólogo; o paraperceptor; o acoplamentista; o tenepessista; o ofiexista; o epicon lúcido; o extrafisicologista; o amparador extrafísico.
Femininologia: a projetora consciente; a multidimensióloga; a paraperceptora; a acoplamentista; a tenepessista; a ofiexista; a epicon lúcida; a extrafisicologista; a amparadora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: monodimensionalidade consciencial = o miniatributo consciencial;
multidimensionalidade consciencial = o megaatributo consciencial.
Indicador. No universo da Parapercepciologia, onde você tem o indicador da mão, pode coexistir, ao mesmo tempo, 1 bilhão de dedos de outras dimensões existenciais.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
assuntos específicos ou adstritos à multidimensionalidade da consciência, a fim de se alcançar
a cosmovisão paraperceptiva:
01. Assim: assimilação energética simpática; clarividencialidade; autoscopias.
02. Ciclo mentalsomático: terceira dessoma; currículo extrafísico; Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
03. Desassim: desassimilação energética simpática.
04. Desperticidade: ser desperto; desassediado permanente total.
05. Elongação psicossômica: balonamento; alongamento.
06. Estado vibracional: EV; Voliciologia; Energossomatologia.
07. Extrafisicologia: Parabiosfera; pararrealidades; segundo universo.
08. Fôrma holopensênica: receptáculo energético; assinatura retropensênica.
09. Holomemória: Holomnemônica.
10. Homeostase holossomática: harmonia do holossoma.
11. Irrompimento do psicossoma: soltura psicossômica.
12. Iscagem interconsciencial: condição ambígua assediadora / assistencial.
13. Membro-fantasma: efeito psicossômico.
14. Paratelepatia: telepatia extrafísica; telepatex; Paracomunicologia.
15. Parepistemologia: parapolimatia.
16. Pós-Dessomática: autossobrevivência extrafísica.
17. Pré-Ressomática: Ressomatologia; Holorressomatologia.
18. Ressomática: Pré-natologia Integral.
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19. Semiconsciexialidade: Paracerebrologia; Semiconsciexologia.
20. Solturas: soltura energossômica; soltura mentalsomática.
Desvios. Na análise da Parapatologia, a multidimensionalidade pode levar, por exemplo,
a conscin incauta a 5 posturas negativas ou desvios, aqui dispostos na ordem funcional:
1. Alienação: das obrigações da vida humana.
2. Recesso: projetivo, anticosmoético.
3. Assédios: extrafísicos.
4. Turismo: extrafísico, hedonismo.
5. Triunfalismo: quanto à projetabilidade lúcida (PL).
Retificações. De acordo com a Consciencioterapia, as 5 condições negativas exemplificadas são evitadas, por exemplo, por 5 posturas positivas ou retificações, aqui dispostas na ordem
funcional:
1. Autoconscientização: multidimensional (AM).
2. Autodesrepressão: deslavagem cerebral.
3. Abertismo: consciencial, tares, gescon.
4. Proéxis: programação existencial, pessoal.
5. Tenepessismo: interassistencialidade.
Interpenetração. Segundo a Evoluciologia, as dimensões da consciência se interpenetrarão cada vez mais como ocorrência natural, fato este sustentado pela projetabilidade lúcida das
conscins, até o ponto no qual certas dimensões se tornam iguais às outras, a partir da dimensão
intrafísica.
Parageografologia. Pela multidimensionalidade, a partir da imposição inevitável da interação e identificação gradativa das dimensões conscienciais, pode-se deduzir o quanto temos
ainda de percorrer no caminho evolutivo, em relação às dimensões conscienciais, a Geografia
e a Parageografia, neste planeta Terra.
Serenões. Objetivo fundamental do Colégio Invisível dos Serenões (CIS) é dinamizar
a interação e identificação das dimensões conscienciais, como planejamento racional, sem dúvida,
lógico e até óbvio.
Companhia. Quem tem o mínimo de parapsiquismo desenvolvido jamais fala sozinho,
para o deserto ou sente solidão. A multidimensionalidade da consciência significa, de fato, companhia.
Vivência. Esta já é a autovivência da multidimensionalidade na vida humana. Daí a razão de todo professor (ou professora) itinerante receber tanta assistência de origem extrafísica.
Abertura. Segundo a Projeciologia, a abertura – na condição de conscin – à multidimensionalidade, através da projetabilidade lúcida, gera a série de, pelo menos, 30 efeitos ou consequências na vida de experimentador ou experimentadora (pesquisadores) dentro da Experimentologia da Conscienciologia, aqui dispostos na ordem lógica:
01. Banhos. Intensificação dos banhos energéticos, sadios, de origem extrafísica (amparadores).
02. Talentos. Dinamização dos talentos energéticos, intraconscienciais (conscin) e parapsíquicos.
03. Relações. Ampliação do círculo pessoal de relações interconscienciais multímodas.
04. Solidão. Eliminação definitiva da solidão, na existência, na qualidade de conscin.
05. Empreendedorismo. Expansão natural dos empreendimentos libertários da consciência.
06. Pararrealidades. Aprofundamento da cosmovisão das realidades conscienciais.
07. Interesses. Evolução espontânea do nível dos próprios interesses conscienciais.
08. Holopensenes. Enriquecimento extraordinário dos climas interconscienciais (holopensenidade) para você viver.
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09. Cronêmica. Aumento significativo do percentual do tempo multidimensional na
agenda pessoal.
10. Poderes. Penetração inevitável dos poderes pessoais reais, multifacetados.
11. Lifetime. Aproveitamento maior do período pessoal de vida intrafísica.
12. Presença. Demarcação mais nítida da presença em qualquer circunstância.
13. Autodefesas. Reforço das autodefesas energéticas, afetivas e sexuais.
14. Atacadismo. Propensão inevitável da autoconduta para as fórmulas do atacadismo
existencial.
15. Grupocarmologia. Entendimento mais amplo da própria grupocarmalidade em favor dos outros (senso de grupalidade).
16. Dimener. Desenvolvimento da própria entrada consciente e prática no ciclo de dimeneres.
17. Autorretrocognições. Facilitação para a vivência extensa e profunda de retrocognições afetivas sadias.
18. CI. Queima de etapas para a rememoração das aulas do Curso Intermissivo pré-ressomático.
19. Holomaturidade. Eliminação de etapas para a conquista da condição da holomaturidade consciencial.
20. Cosmoeticologia. Mutação, a maior, da compreensão vivida da cosmoeticidade.
21. Tenepessismo. Possibilidade prática, maior, da instalação da tenepes ou tarefa energética pessoal.
22. Epicon. Predisposição maior à condição do epicentrismo consciencial lúcido
(epicon).
23. Ofiexologia. Abertura da possibilidade prática da instalação da ofiex para o restante
da vida.
24. Paraprocedenciologia. Aproximação maior com a dimensão da autoprocedência
extrafísica (extraphysical hometown).
25. Autopensenização. Melhoria inevitável do nível de qualidade da autopensenidade
lúcida.
26. Mentalsomatologia. Emprego melhor e mais intensivo dos atributos do mentalsoma.
27. Hiperacuidade. Progressão maior na recuperação dos próprios cons magnos.
28. Proexologia. Retificação mais segura da consecução da própria proéxis.
29. Conscienciologia. Apreensão intelectual, mais ampla, dos fundamentos da Conscienciologia.
30. Serenologia. Conquista da condição insubstituível no caminho para a entrevista preliminar com Serenão (Homo sapiens serenissimus).
Conscientização. Segundo a Extrafisicologia, ocorrem múltiplos efeitos da multidimensionalidade sobre a conscin. Quando a conscientização da multidimensionalidade chega e é identificada, a conscin começa a vivenciá-la diuturnamente. A partir daí, inúmeras reações íntimas
passam por severa revisão. Isso é a crise de crescimento sadia.
Autenticidade. Dentre as revisões maiores está a ânsia pessoal pela autenticidade conduzindo, inevitavelmente, ao autodiscernimento, ou ao esforço pela incorruptibilidade cosmoética.
A expressão da autoconsciencialidade aumenta a níveis inimagináveis.
Mentalidade. A autocorrupção franca somente atua na conscin tendo tão só a mentalidade quadridimensional ou vivendo sob os impulsos primitivos do subcérebro abdominal.
AM. A autoconscientização multidimensional não permite mais determinadas autocorrupções, a rigor, tornadas incompatíveis com a paz íntima dependendo sempre, exclusivamente,
do nível da autoconsciencialidade. Deixar o próprio erro intocável, sem qualquer reação renovadora, é sucumbir aos próprios trafares, passando atestado de incompetência ou quanto à própria
rendição anticosmoética. Eis aí o suicídio moral típico, consciente, até camuflado.
Erro. Por exemplo, com o acúmulo das experiências, à conscin de mentalidade multidimensional torna-se impraticável cometer o pequeno erro de negligência, mesmo aquele sobre
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o qual nenhum ser humano vem a saber, e continuar impassível, acobertando-o sem qualquer reação positiva. Contudo, isso ainda é muito mais frequente na vida da diuturnidade.
Consciexes. A conscin mais lúcida, em tal injunção, sabe: as consciexes sadias e doentes
podem se inteirar, em detalhes, da realidade dos pensenes emitidos, através da telepatia interdimensional, quanto ao erro acobertado apenas intrafisicamente. Os amparadores extrafísicos tornam-se cientes e lastimam a ocorrência. Os assediadores buscam tirar proveito do caso nas vampirizações energéticas interconscienciais.
Testemunhas. Vivemos sob os paraolhos de legiões de testemunhas presenciais, onipresentes
neste Planeta, quanto ao mentalsoma, sem contar com os espelhos falsos (laboratórios, polícias).
Coerência. Para se viver com equilíbrio consciencial, multidimensional, é necessário
manter a coerência cosmoética, condição fundamental, insubstituível e inafastável.
Acobertamento. Nada adianta à conscin acobertar ou mascarar intrafisicamente os próprios erros se não consegue escondê-los das consciexes? Pouco importa o acobertamento se a pessoa, fragilizada pelo próprio erro, será mais ridicularizada ainda, quanto às energias conscienciais
e trafares, pelos assediadores em torno, não raro, até gratuitos.
Moral. O acúmulo de erros acobertados, sem reações renovadoras na conscin responsável, diminui as autodefesas bioenergéticas, a autestima, a condição de atacadismo consciencial,
a neofilia e o moral pessoal.
Ideal. O mais inteligente será corrigir o erro, o mais depressa possível, a fim de se ficar
livre do processo doentio consequente.
Superação. Se a conscin tiver motivação maior, pode fazer ainda melhor: corrigir o erro
e, ao mesmo tempo, acrescentar algo mais construtivo à correção, fazendo por fim do erro a obra
consciencial, correta e libertária. Isso é sempre o ideal para todos: fazer do minifracasso a megavitória.
Mentalsomatologia. Depois destas considerações sobre os efeitos da multidimensionalidade na conscin, sigamos a mentalsomática através de 4 raciocínios óbvios:
1. Teoria. Em teoria, a inteligência é impotente.
2. Prática. Na prática, a inteligência é totipotente.
3. Teática. A teática é a fusão da impotência e da totipotência da inteligência humana.
4. Vivência. A vivência é o coroamento conclusivo destas premissas, a apoteose cosmoética da evolução.
Perigos. A vida multidimensional da conscin lúcida apresenta, ao mesmo tempo, vantagens evolutivas insofismáveis e perigos existenciais realistas. Eis 5 perigos existenciais:
1. Alienação: intrafísica, patológica quanto aos compromissos para com a vida material,
familiar, profissional e social. A apatia quanto às obrigações da vida humana impede a consecução da proéxis da conscin. Há assediadores supercoerentes com o erro.
2. Anticosmoética: ou a aplicação espúria, e sempre por período curto, das habilidades
energéticas e parapsíquicas, de fato reais, contudo, levando inevitavelmente a conscin, neste caso,
a pronunciado recesso projetivo.
3. Companhias: indesejáveis de consciexes doentias, buscadas nas excursões multidimensionais, acabando predispondo a instalação cronicificada de acidentes parapsíquicos frequentes e assédios conscienciais, extrafísicos, perturbadores.
4. Hedonismo: ou a dedicação egocêntrica, infantil, excessiva, ao prazer passageiro haurido através do chamado turismo extrafísico. Há regressão da personalidade estacionada e, de fato, acomodando a conscin em pleno porão consciencial.
5. Triunfalismo: ou o interesse compulsivo pela projetabilidade lúcida, notadamente
para quem começou a produzir as PCs pela própria vontade, sem PCs assistidas. A conscin se julga superior às outras pessoas e esquece as próprias impotências naturais, mas pode acabar se descurando da consecução da proéxis.
Vantagens. Eis 5 vantagens evolutivas da vida multidimensional da conscin lúcida:
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1. AM: permite a conquista da holomaturidade ou o autodiscernimento, ocorrendo a recuperação dos cons relativos à memória integral, e o descarte de 3 condições dispensáveis: o porão consciencial, o subcérebro abdominal e a interprisão grupocármica. O pobre de ideias, o débil
mental, o fanático e a pessoa covarde só usam o subcérebro abdominal.
2. Destemor: desrepressão, dessacralização, descondicionamento e deslavagem cerebral capazes de conduzir a conscin a se expor sem reservas aos desafios do futuro multidimensional imediato, através da PL, quando nasce o pré-serenão intrafísico alternante.
3. Maxifraternidade: dentro da condição do abertismo consciencial e a aceitação, com
sincera motivação, do serviço aos outros, através da consecução da tares.
4. Proéxis: ou o cumprimento mais exato da própria programação existencial na Terra,
por intermédio da libertação da existência holochacral medíocre. Posturas iguais predispõem
à conquista do compléxis e, em seguida, da moréxis sadia, a maior.
5. Serenismo: ou a condição de maior autodomínio consciencial capaz de anular a automimese existencial dispensável e condicionar a conscin ao epicentrismo consciencial.
Pergunta. Você não acha, experimentador ou experimentadora, as vantagens superando,
de longe, os perigos, para a conscin lúcida e bem-intencionada?
Fatalidades. Eis 6 fatalidades na vida intrafísica: soma, oxigênio, fome, companhias, nome, e dessoma. A dessoma não extingue todos os conflitos de origem intraconsciencial.
Instruções. Eis, por exemplo, 20 instruções racionais predisponentes para a vida multidimensional enriquecida, listadas na ordem alfabética:
01. Amparadores. Êxito é vivência e autenticidade perante os amparadores.
02. Aprendizagem. Todo amparador conhecido por você sabe alguma coisa ignorada
por você. É útil o esforço de aprender com as consciexes operosas.
03. Atenção. Acerta mais quem aprende a prestar atenção. Às vezes, a projetabilidade
mais lúcida chega de mansinho, quando menos se espera, às 3 horas da manhã.
04. Blasfêmias. É ignorância dizer blasfêmias: ninguém está completamente só.
05. Carências. Quem vai ao supermercado quando está faminto gasta mais, além do desejado. É tolice insistir em sair do soma com lucidez quando se está sexualmente carente.
06. Curiosologia. Ser curioso sadio é dom precioso: perguntar "por quê?" em qualquer
dimensão consciencial. A memória integral suporta mais conhecimento além do já existente.
07. Diário. Manter o diário parapsíquico e multidimensional é indício de inteligência
prática. Pode ser a chave faltante para o autoconhecimento maior.
08. Dinheiro. Só o dinheiro não traz felicidade evolutiva. Não há dinheiro em nenhuma
das dimensões extrafísicas percorridas pelos projetores conscientes.
09. Direitos. É inteligente combater preconceitos e discriminações em qualquer dimensão consciencial. Os direitos interconscienciais vigoram por toda parte.
10. Evolução. É bom deixar, com respeito, as tradições bolorentas para quem ainda precisa. Melhor será acatar as renovações impostas pela evolução, sem neofobia.
11. Fofocas. Urge evitar as fofocas. As rodas de boatos das más-línguas alcançam parâmetros realmente multidimensionais e geram repercussões, não raro, indesejáveis.
12. Hiperacuidade. Por mais difícil a situação ou a injunção intrafísica, é importante
manter a lucidez (cons ou hiperacuidade) da consciência em qualquer dimensão da Vida.
13. Maturidade. É inteligente você tornar-se o projetor (ou projetora) consciente mais
positivo e bem-intencionado entre os conhecidos. Tudo depende tão só da automaturidade.
14. Multidimensionalidade. É inteligente cuidar da conduta multidimensional: o bem mais
valioso à evolução consciencial, a prova do nível cosmoético exposta na Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP).
15. Particular. Não existe particular incapaz de ser público quanto ao extrafísico. Tudo
é parapercebido.
16. PCs. Acerta pouco quem aplicar o tempo tão só lendo sobre as PCs dos outros.
Acerta mais quem faz PCs e publica relatos através da vontade decidida.
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17. Proéxis. A rigor, o período da vida intrafísica ainda não está concluído enquanto
a proéxis pessoal não tiver sido compensada com o compléxis, a euforin ou a moréxis.
18. Segredo. Você não despeja a carga de algum segredo sobre a consciência apenas.
Há paraolhos e paraouvidos multidimensionais seguindo tudo em torno de você.
19. Sorriso. É útil sorrir para a Multidimensionalidade, sem qualquer medo. O sorriso
não custa nada e não tem preço. Bom humor é saúde consciencial.
20. TV. Assistir a programas violentos na televisão traz o prejuízo das vivências traumáticas dos assédios interconscienciais nas dimensões paratroposféricas.
Existência. Na intrafisicalidade, o sujeito, ou conscin, não existe sem a própria presença.
Na multidimensionalidade, o sujeito, ou consciex, existe sem a própria presença. A pangrafia alcança todas as presenças ao mesmo tempo.
Megatolice. A maior tolice dos partidários da Eletronótica é não admitir a multidimensionalidade óbvia da consciência, ou de si mesmos, pois são obrigados pelos fatos a admitirem,
no mínimo, duas dimensões, além do tempo, comprimento, largura e espessura das coisas, ou seja: o estado consciencial da vigília física ordinária e o outro estado consciencial alterado do onirismo, sono e pesadelo. Tais condições transcendem os elétrons.
Tridimensionalidade. Em princípio, 3 dimensões devem ser consideradas nas pesquisas
da multidimensionalidade da consciência, aqui dispostas na ordem de progressão:
1. Intrafisicalidade: a vigília física ordinária; a consciencialidade humana.
2. Onirismo: o sono; os sonhos; a semiconsciência.
3. Extrafísicalidade: a megaconsciência; a consciencialidade propriamente dita ou
a consciexialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a multidimensionalidade consciencial,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alternância interdimensional: Projeciologia.
2. Amparo extrafísico: Assistenciologia.
3. Assepsia energética: Paraassepsiologia.
4. Autexame projetivo: Parassemiologia.
5. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia.
6. Autodiscernimento energético: Energossomatologia.
7. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia.

NENHUMA CONSCIN, EM QUALQUER INSTÂNCIA,
CONSEGUE DESCARTAR O MEGAATRIBUTO DA PRÓPRIA
MULTIDIMENSIONALIDADE, POR ISSO IMPORTA ESTUDÁ-LO COM PROFUNDIDADE TEÁTICA E COSMOÉTICA.
Questionologia. Você já se despertou para a multidimensionalidade? Qual o papel da
multidimensionalidade para você? Você emprega rotineiramente a sinalética energética e parapsíquica na vivência multidimensional?
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MULTIFOCO EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O multifoco evolutivo é a manutenção da atenção e concentração nos diversos objetivos almejados na proéxis pessoal, possibilitando à conscin intermissivista, homem ou
mulher, levar de eito as atividades cotidianas prioritárias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição multi vem do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo foco
deriva também do idioma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. Surgiu no Século XVII. O termo
evolutivo procede do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer; de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Centramento multifocal evolutivo. 2. Multifoco prioritário. 3. Multifoco cosmoético. 4. Foco multifacetado evolutivo. 5. Foco multiforme evolutivo. 6. Multifoco
proexológico.
Neologia. As 3 expressões compostas multifoco evolutivo, multifoco evolutivo elementar
e multifoco evolutivo avançado são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Multifoco antievolutivo. 2. Devaneio. 3. Atenção saltuária infantil.
4. Dispersão consciencial. 5. Foco egoísta.
Estrangeirismologia: o up to date; o checklist evolutivo; a expressão stitch in time saves nine; a evitação do misdirection; o strong profile; a indicação pay attention; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização das tarefas do dia a dia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cosmovisão: alavanca pessoal. Completismo exige multifocagem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva (IE); os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade;
o controle da autopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a anulação das intrusões
pensênicas; a autopensenização domada; a retilinearidade autopensênica embasando a centragem
no prioritário; a alternância de megafoco autopensênico.
Fatologia: o multifoco evolutivo; o corte de distrações, desvios e devaneios; a concentração simultânea em diferentes metas; a ampliação do espectro atencional sem dispersão; a atenção dividida multifocal; o ato de levar de eito as diversas necessidades pessoais; a alimentação sadia; a higiene pessoal; o sono reparador; a atividade física diária; o alongamento e fortalecimento
muscular; a atividade aeróbia; o checkup médico anual; a sexualidade sadia; a independência
financeira; as reconciliações grupocármicas; a interassistência no local de trabalho; a interassistência na família; a interassistência aos amigos evolutivos; a interassistência financeira; a docência conscienciológica; a tarefa do esclarecimento (tares); a leitura útil diária; o exemplarismo
pessoal; as sincronicidades indicando o prioritário; a escrita útil diária; a escrita de verbetes; a escrita de livros; a escrita de tratados; a escrita de curso conscienciológico; o epicentrismo consciencial; a autopesquisa em dia; a consciência do dever cumprido; o objetivo do compléxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vivência de 20
EVs diários, no mínimo; a mobilização básica de energias (MBE); a importância da sinalética
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energética e parapsíquica pessoal para discernir o prioritário; a aplicação lúcida e diária da assim
e desassim no dia a dia; o mapeamento energético constante de consciências, objetos e ambientes;
o resgate extrafísico; os depósitos na conta-corrente holocármica libertando as amarras interconscienciais; o domínio energético; as práticas diárias da tenepes; o amparo extrafísico ajudando nas
realizações pessoais; o cumprimento dos diversos compromissos firmados no Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático; a iscagem lúcida; a autossustentação holossomática requerida para o multifoco evolutivo; a desperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o autempenho no sinergismo proéxis individual–proéxis grupal; o sinergismo das reciclagens consecutivas; o sinergismo autossuperações–desbloqueio de chacras.
Principiologia: o princípio de quanto maior o foco na proéxis, maior aproveitamento
das oportunidades evolutivas; o princípio cosmoético do foco no melhor para todos; o princípio
do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio evolutivo orientando os autoinvestimentos; o princípio da rotina sadia; o princípio da máxima atenção às oportunidades evolutivas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da atenção dividida; a teoria do autesforço evolutivo; a teoria do
aqui-agora evolutivo; a teoria da priorização evolutiva.
Tecnologia: a aplicação de técnicas projetivas.
Voluntariologia: a responsabilidade pessoal pela interassistência por meio do voluntariado conscienciológico; as necessidades da Instituição Conscienciocêntrica (IC) associadas ao potencial do voluntário.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana
diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito das rotinas inúteis sobre os hábitos pessoais; o efeito do foco evolutivo ininterrupto na aceleração da História Pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes das reciclagens pessoais.
Ciclologia: o ciclo pesquisológico autexperimentação-autorreflexão-autevolução; o ciclo vontade-atenção; o ciclo dos erros, acertos, reciclagens e autorretratações; a identificação
do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais; as mudanças de foco no ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a atenção multifocal necessária ao soma; a atenção multifocal necessária ao energossoma; a atenção multifocal necessária ao psicossoma; a atenção multifocal necessária ao mentalsoma; a atenção multifocal necessária ao egocarma; a atenção multifocal necessária ao grupocarma; a atenção multifocal necessária ao policarma.
Binomiologia: o binômio priorização-continuísmo; o binômio saúde física–saúde mental; o binômio harmonia-equilíbrio; o binômio maturidade-imperturbabilidade; o binômio lucidez-maturidade.
Interaciologia: a interação homeostática dos multifocos diários; a interação necessidade-capacidade-ação; a interação demanda interassistencial–multifoco evolutivo; a interação
egocarma-grupocarma-policarma; a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma influenciando nas ações diárias; a interação aportes existenciais–multifoco pessoal; a interação retrovidas–vida atual–multifoco evolutivo; a interação cosmovisão-multifoco-megafoco; a interação Evoluciologia-Serenologia.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo concentração-foco-compreensão; o crescendo do particular ao geral; o crescendo da predominância de atividades
físicas para atividades mentais; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cos-
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moéticos; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo da predominância multifocal
egocármica–predominância multifocal policármica.
Trinomiologia: o trinômio concentração-foco-organização; o trinômio seleção-priorização-evolução; o trinômio disciplina-foco-resultado; o trinômio foco-multifoco-megafoco; o trinômio lucidez-concentração-convergência.
Polinomiologia: o polinômio discernimento–priorização–escolhas lúcidas–maturidade
consciencial; o polinômio autorganização-detalhismo-equilíbrio-lucidez.
Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo foco
/ dispersão; o antagonismo multifoco evolutivo / atenção saltuária; o antagonismo princípio da
autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo maior esforço evolutivo
/ princípio lúdico do prazer; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo conscin focada
/ conscin sem foco; o antagonismo pessoa antenada / pessoa confusionista; o antagonismo matriz
mental fixada ou apriorística / matriz mental flexível em atualização permanente; o antagonismo
multifoco evolutivo / anomia pensênica; o antagonismo focagem autopensênica / devaneio; o antagonismo multitarefa / multifoco evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco; o paradoxo de mínimas fissuras predisporem a máximos desajustes; o paradoxo de o erro
exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo.
Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia evolutiva; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a recexocracia; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do menor esforço gerando dispersão
consciencial; a lei do continuísmo evolutivo.
Filiologia: a logicofilia; a mentalsomatofilia; a criteriofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia; a autodiscernimentofilia; a autodisciplinofilia.
Fobiologia: a disciplinofobia; a priorofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do deficit
da atenção (TDA); a síndrome da bússola consciencial danificada desviando as ações; a síndrome da insegurança dificultando as decisões; a síndrome do pânico paralisando as manifestações;
a síndrome de burnout esgotando a capacidade energética.
Maniologia: a mania de não prestar atenção às próprias ações; a mania de não prestar
atenção aos próprios pensenes; a mania de autossabotagem consciencial.
Mitologia: o mito da falta de tempo encobrindo a falta de multifoco; o mito de a agenda
cheia significar manutenção do foco evolutivo; o mito de o multifoco diminuir o megafoco.
Holotecologia: a holocarmoteca; a holossomatoteca; a proexoteca; a prioroteca; a logicoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Multifocologia; Holofocalizaciologia; a Megafocologia; a Holocarmologia; a Autodisciplinologia; a Autopriorologia; a Decidologia; a Concentraciologia; a Autocogniciologia; a Despertologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin multifacetada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a dupla evolutiva (DE).
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens megaenfocator; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: multifoco evolutivo elementar = a atenção e concentração aos cuidados
dos veículos do holossoma, objetivando ampliar a capacidade de aquisição de aportes egocármicos; multifoco evolutivo avançado = a atenção e concentração aos cuidados dos veículos do holossoma, objetivando ampliar a capacidade de distribuição dos aportes recebidos a favor das reconciliações grupo e policármicas.
Culturologia: a cultura da autorganização; a cultura do maior empenho; a cultura da
priorização proexológica; a cultura da Multifocologia.
Multifacetamento. A evolução da consciência é multifacetada e se dá por meio do desenvolvimento de habilidades, superação de imaturidades, interassistência e recomposições grupocármicas. O multifoco evolutivo mantém a coerência de manifestação e engloba desde o foco
mais básico ao megafoco.
Alinhamento. O multifoco para ser evolutivo deve estar alinhado com o megafoco pessoal e ter coerência interna.
Nível. Alguns focos são mais importantes e ajudam a nortear prioridades.
Desambiguação. Multifoco evolutivo não é multitarefa. Pode-se focar plenamente em
tarefas únicas e sequenciais ao longo do dia, alternando o foco em diferentes atividades, ou focar
plenamente em atividades multitarefa. Conforme a consciência evolui a capacidade de fazer coisas ao mesmo tempo, sem perder o foco, aumenta.
Diferenciação. A distinção entre dispersão consciencial e multifoco evolutivo não está
na quantidade de tarefas feitas ao mesmo tempo e sim em fazer as tarefas certas na hora certa com
consistência ao longo do tempo. Fazer o melhor, dada a condição evolutiva atual.
Taxologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, 35 aspectos essenciais da vida
humana, a serem levados de eito pela conscin, classificados em 6 categorias, organizados na ordem alfabética:
A. Autopesquisa:
01. Anotações: a manutenção do diário atualizado de sinaléticas, insights, projeções
lúcidas e vivências energéticas.
02. Autocognição: a leitura e atualização das ideias relativas de ponta (verpons).
03. Autexperimentação: o emprego de técnicas específicas e vivências nos laboratórios conscienciológicos.
04. CPC: a identificação dos valores e princípios pessoais.
05. Priorização: a manutenção de agenda pessoal alinhada com objetivos assumidos.
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06. Proatividade: a assunção de responsabilidade por ações e resultados.
07. Propósito de vida: a análise do propósito de vida pessoal e atividades diárias.
B. Domínio energético:
08. Antibagulhismo: a limpeza em casa e no trabalho.
09. Assinaturas pensênicas: o rastro da proéxis.
10. Blindagem da alcova.
11. Desassim.
12. EV.
13. Homeostase energossomática.
14. Iscagem assistencial lúcida.
15. Sinalética energética e parapsíquica.
C. Interassistência:
16. Docência: os esclarecimentos a favor da autonomia lúcida para o crescimento pessoal de todos.
17. Empatia: a compreensão dos diferentes paradigmas envolvidos nas relações.
18. Escrita: a publicação de artigos, verbetes e livros pessoais.
19. Sinergismo: a multiplicação dos resultados por meio da associação dos trafores do
grupo.
20. Tenepes: o compromisso assistencial ombro a ombro com amparador extrafísico especializado, diariamente.
21. Traforismo: o destaque do melhor das relações.
22. Voluntariado: a vivência do altruísmo e retribuição para a melhoria do Planeta.
D. Lazer:
23. Conexão com a Natureza.
24. Confraternização: os encontros amistosos com amigos e familiares.
25. Viagem: a interação com diferentes culturas e / ou consciências.
E. Saúde somática:
26. Alimentação: a balanceada, saudável e regular.
27. Atividade física: a aeróbia, anaeróbia e alongamento.
28. Checkup: a revisão médica periódica.
29. Hidratação: o hábito de beber no mínimo 2 litros de água por dia.
30. Higiene pessoal.
31. Sexualidade sadia: a vivência da dupla evolutiva.
32. Sono: o ciclo circadiano regular.
F. Trabalho:
33. Independência financeira.
34. Desenvolvimento técnico.
35. Reconciliação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o multifoco evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Atenção cognitiva: Neuroconscienciologia; Neutro.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
Conscin dispersiva: Dispersologia; Nosográfico.
Cronêmica pessoal: Cronologia; Neutro.
Desvio da atenção: Holofocalizaciologia; Neutro.
Eliminação de microinteresses: Autopriorologia; Homeostático.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Lucidez na maturidade: Holomaturologia; Homeostático.
Megaenfoque: Megaenfocologia; Neutro.
Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
Priorologia: Evoluciologia; Neutro.

A SUSTENTAÇÃO DO MULTIFOCO EVOLUTIVO DENOTA
COERÊNCIA PESSOAL E ACELERA O PERCURSO A SER
TRILHADO PELO INTERMISSIVISTA PARA A REALIZAÇÃO
DOS AUTOCOMPROMISSOS PROEXOLÓGICOS FIRMADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é capaz de sustentar a atenção e concentração
nos compromissos estabelecidos no Curso Intermissivo? Consegue levar de eito as demandas prioritárias do dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
398, 429, 587 e 733.
2. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 47.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 564 e 838.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 258, 529 e 606.
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MULTITRADUCIOLOGIA
(INTERCOMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Multitraduciologia é a Ciência aplicada aos estudos teáticos sistemáticos
ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter das operações multidisciplinares, multidimensionais e multilinguísticas relacionadas ao ato de traduzir, transladar e transpor determinada realidade em outra semanticamente concordante visando à amplificação coerente da Intercomunicologia
Interassistencial (Tridotaciologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição multi procede do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”.
O termo tradução vem do idioma Latim, traductio, “tradução; ação de levar em triunfo; ação de
transferir de certa ordem a outra; transferência; curso; andar (do tempo); espécie de repetição”.
Surgiu no Século XVII. O segundo elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Omnitraduciologia. 02. Multitradutologia. 03. Multi-Hermeneuticologia. 04. Ciência da omninterpretação. 05. Estudo da intermediação multicognitiva. 06. Mutualidade transcomunicacional. 07. Reciprocidade pancomunicológica. 08. Transmutação multilinguística. 09. Transdisciplinologia Teática. 10. Intercomunicologia Avançada.
Neologia. As 4 expressões Multitraduciologia, Multitraduciologia Aquisitiva, Multitraduciologia Consecutiva e Multitraduciologia Distributiva são neologismos técnicos da Intercomunicologia.
Antonimologia: 01. Tradutologia Linguística. 02. Anticomunicologia. 03. Errologia.
04. Ciência dos malentendidos. 05. Estudo da incompreensibilidade. 06. Apedeutismo. 07. Intradutibilidade. 08. Inadaptaciologia. 09. Antiexegeticologia. 10. Anti-Hermeneuticologia.
Estrangeirismologia: a evitação do misunderstanding consciencial; o transponder interconsciencial; a coniunctio cognitiva; o Bildung consciente; a máxima inevitável traduttore, traditore; a Internet enquanto realidade multitradutória; o Elucidarium; o Cognitarium; o Conviviarium; o Autodiscernimentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Polineurolexicologia Teática.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares capazes de traduzir a importância do tema: – Compreender é decifrar. Multitraduciologia: Mega-Hermenêutica conformatológica. Tradutor: médium cognitivo. Tradução: neoparto arquideativo. Compléxis: tradução intermissiva.
Citaciologia: – Traduzir é conviver (Guimarães Rosa, 1908–1967).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; os doxopensenes; a doxopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
grafopensenes; a grafopensenidade; a Ortotaquipensenologia favorecendo o exercício cosmoético
das múltiplas necessidades tradutórias; a influência da pensenização sobre a linguagem e vice-versa; a pensenidade polifásica funcional; o holopensene da Interassistenciologia Tarística.
Fatologia: as investigações teáticas quanto à traduzibilidade entre as variegadas linguagens conscienciais e energéticas do Cosmos; a pesquisa das interrelações cognitivas entre as múltiplas áreas do saber; o fato de saber dizer o mesmo de vários modos; as múltiplas camadas de
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compreensibilidade da realidade; o ato de abolir as fronteiras cognoscitivas, aproximando as
consciências; a importância historiográfica da pedra de Roseta; o livre trânsito ideativo; a trafegabilidade mentalsomática; a maxiunião multicognitiva; a expressão polinômica; o conhecimento
polimático; a excogitação polimétrica; a etologia polimórfica; o atacadismo poligráfico; o generalismo polifuncional; a realidade polionômica; a evolução polimodal; as múltiplas traduções do
mesmo original; o vaivém semântico; a possibilidade de maior compreensão das trocas interconscienciais, interculturais e interdimensionais; a linguagem enquanto mapa da realidade; a polissemia da tradução; a contínua reconstrução de sentido; a tradução de mensagens equivalentes a partir de códigos diferentes; as limitações inerentes ao processo tradutório; os empréstimos linguísticos; as traduções livres; as interpretações simultâneas; as paródias cinematográficas; os pastichos
literários; os hipertextos enciclopédicos virtuais; a leitura sempiterna de dicionários; os viéses
transtradutórios; a priorização da linguagem do público-alvo no processo comunicativo; a construção consciente do confor comparável; a atualização de conceitos antigos em neogescons; as
transposições semânticas analógicas; as equivalências transdisciplinares ampliando a cognoscência pessoal; o papel inestimável das metáforas na Intercomunicologia; a exigência evolutiva quanto à qualificação da autoneurolexicalidade; a união do detalhismo e da exaustividade nas pesquisas da Conformaticologia; os recursos pessoais utilizados na apresentação do próprio pensamento
(Autopensenologia) e na interpretação dos pensamentos de outrem (Hermeneuticologia); o alargamento dos horizontes cognitivos; as pretensões conscienciológicas quanto à auditoria da pancognição (Enciclopédia da Conscienciologia); a Multitraduciologia ampliando as abordagens
cosmovisiológicas da realidade (Cosmocogniciologia).
Parafatologia: a autovivência diferenciada de cada estado vibracional (EV) profilático
diário; a tradução dos sinais paraperceptivos (Autossinaleticologia); a descoberta do alfabeto parapsíquico; a dificuldade em traduzir parafatos em palavras; a evolução enquanto aprendizado
constante da tradução de Energia Imanente (EI) em Energia Consciencial (EC); o ato de saber traduzir a linguagem holossomática pessoal e alheia; a intertextualidade gesconológica pessoal
e grupal interexistencial; a Autotemperamentologia traduzindo correspondências interexistenciais;
a personalidade consecutiva tradutora da própria obra (Autorrevezamentologia); o paracérebro
enquanto megatradutor de pararrealidades; a pangrafia enquanto tradução simultânea da pararrealidade através da Multiparafenomenologia; a parapsicoteca enquanto megarrepositório multimnemônico, tradutora de n acontecimentos históricos; as práticas exitosas da tenepes e da ofiex
traduzindo, respectivamente, a aplicação da Inteligência Evolutiva (IE) inicial e avançada;
a paratradução simultânea ocorrida na vivência do megafenômeno da Trirrecepciologia; a dificuldade tradutória envolvida nas parassincronicidades multidimensionais; o megapoliorama neoverpônico da Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Autoneopensenologia-neomundividência; o sinergismo
significante-significado; o sinergismo Polineurolexicologia-Intercompreensiologia; o sinergismo
linguagem conotativa–linguagem denotativa; o sinergismo conteúdo-forma; o sinergismo Semanticologia-Morfologia; o sinergismo tradutológico semelhança semântica–diferença morfológica.
Principiologia: o princípio da universalidade da linguagem; o princípio de saber identificar a semelhança no outro e o outro na semelhança (Multitraduciologia).
Codigologia: os códigos linguísticos intragrupais e intergrupais.
Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva.
Tecnologia: a técnica parapercepciológica metafórica da janela (Clarividenciologia).
Voluntariologia: a equipe de voluntários-tradutores conscienciológicos (Tradutologia);
a equipe de voluntários-epicons (Epiconologia); a equipe de voluntários-autores (Grafopensenologia); a equipe de voluntários-fichadores (Holociclologia); a equipe de voluntários linguistas
(Neologismologia); a equipe de voluntários verbetógrafos (Enciclopediologia); a equipe de voluntários empreendedores (Conscienciocentrologia).
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tradutores; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio
Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito autorrevezamental das obras traduzidas; o efeito interprisional dos
malentendidos; o efeito paragenético da Parapolimatologia; o efeito universalista do multiculturalismo; os efeitos interassistenciais da Multitraduciologia; o efeito cascata nosográfico das gescons ectópicas; o efeito aproximador ocasionado pelas traduções.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do contato lúcido com diferentes culturas,
idiomas, disciplinas, consciências e dimensões energéticas.
Ciclologia: o ciclo grafopensênico escrita-interpretação-tradução-neointerpretações.
Enumerologia: o nexo policognitivo; a ligação polissêmica; o vínculo policonformático;
a versão policresta; a coerência polidisciplinar; a realidade poliprismática; a consciência poliédrica. O intercâmbio cultural; o intercâmbio dimensional; o intercâmbio geracional; o intercâmbio
profissional; o intercâmbio linguístico; o intercâmbio consciencial; o intercâmbio seriexológico.
A linguagem corporal; a linguagem verbal; a linguagem gráfica; a linguagem matemática; a linguagem pictográfica; a linguagem telepática; a linguagem parapsíquica.
Binomiologia: o binômio ideia-palavra; o binômio teoria-prática; o binômio Traduciologia-Parapercepciologia; o binômio assistência possível–assistência ideal; o binômio texto-leitor; o binômio realidade-interpretação; o binômio (dupla) conscin literal–conscin analógica.
Interaciologia: a interação cognição fonte–cognição alvo; a interação tradução conformática–transformismo consciencial; a interação tradição-tradução-traição; a interação maxicognitiva autopolineuroléxico–consulta a várias obras de referência; a interação metáfora interconceitual–empatia interconsciencial; a interação identidade na diferença–diferença na identidade; a interação homogeneização do diverso (Generalismologia)–diversificação do homogêneo
(Detalhismologia).
Crescendologia: o crescendo Traduciologia-Multitraduciologia; o crescendo cultura
geral–erudição profunda–parapolimatia cosmovisiológica; o crescendo Multitraduciologia-Universalismologia; o crescendo paradigma convencional–paradigma consciencial; o crescendo
Pensenologia-Policonscienciologia (conscienciês); o crescendo autocognição-heterocognição-cosmocognição; o crescendo provérbio-artigo-livro-biblioteca-holoteca-parapsicoteca.
Trinomiologia: o trinômio mentalidade-Hermenêutica-realidade; o trinômio tradução
intralingual–tradução interlingual–tradução intersemiótica; o trinômio Prova Geral de Conscienciologia–Prova da Imagística–Polineurolexicologia; o trinômio ideia-consciência-vocábulo.
Polinomiologia: o polinômio dos neuroléxicos; o polinômio multifocal.
Antagonismologia: o antagonismo tradução insuficiente / tradução satisfatória; o antagonismo fidelidade semântica / traição semântica; o antagonismo semelhança / identidade; o antagonismo igualdade literal estéril / analogia conteudística funcional; o antagonismo realidade
autológica / realidade intraduzível; o antagonismo conformatológico união dos afins / união dos
contrários; o antagonismo tradução literal (objetiva) / tradução literária (subjetiva).
Paradoxologia: o paradoxo da diferença (forma) assemelhada (conteúdo); o paradoxo
de a tradução de determinado original ser também 1 produto original; o paradoxo da unidade
(texto original) na multiplicidade (várias traduções); o paradoxo da linguagem representar a realidade e ao mesmo tempo distorcê-la; o paradoxo hermenêutico das neoideias (Neoverponologia)
terem como base antigos conceitos (Orismologia) e necessitarem de velhas palavras para serem
explicitados (Lexicologia); o paradoxo do silêncio ensurdecedor (Oximorologia) traduzindo determinada realidade impactante; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos.
Legislogia: as leis da Intercomunicologia; as leis da Gramaticologia.
Filiologia: a cogniciofilia; a verbofilia; a cienciofilia; a comunicofilia; a gnosiofilia;
a neofilia; a bibliofilia; a lexicofilia.
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Fobiologia: a cognofobia; a xenofobia; a neofobia; a intelectofobia; a antropofobia;
a multiculturofobia; a lexicofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do ignorantismo evolutivo.
Mitologia: o mito de Babel; o mito da tradução de livros sagrados.
Holotecologia: a tradutoteca; a linguisticoteca; a poliglotismoteca; a aforismoteca; a parapercepcioteca; a comunicoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Multitraduciologia; a Intercomunicologia; a Polilexicologia;
a Neurolexicologia; a Conviviologia; a Parassociologia; a Multiculturologia; a Parapedagogia;
a Ecdótica; a Filologia; a Omnipesquisologia; a Cosmovisiologia; a Cosmocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin enciclopedista; a conscin divulgadora científica; a conscin polivalente superavitária; a conscin sinonimista; a conscin analógica; a conscin pangráfica; a consciência calidoscópica; o ser desperto; a semiconsciex; a consciência serenona.
Masculinologia: o conscienciólogo; o docente de Conscienciologia; o aluno da Conscienciologia; o paracientista; o lexicólogo; o lexicógrafo; o parassemiólogo; o terminólogo; o terminógrafo; o verbetólogo; o tradutor; o verbetógrafo; o neoverponólogo.
Femininologia: a consciencióloga; a docente de Conscienciologia; a aluna da Conscienciologia; a paracientista; a lexicóloga; a lexicógrafa; a parassemióloga; a terminóloga; a terminógrafa; a verbetóloga; a tradutora; a verbetógrafa; a neoverponóloga.
Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
cognitor; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: Multitraduciologia Aquisitiva = a Ciência aplicada aos estudos teáticos
sistemáticos das múltiplas modalidades tradutórias vivenciada pelo jovem inversor, homem ou
mulher; Multitraduciologia Consecutiva = a Ciência aplicada aos estudos teáticos sistemáticos das
múltiplas modalidades tradutórias vivenciada pelo professor veterano itinerante internacional
tenepessista, homem ou mulher; Multitraduciologia Distributiva = a Ciência aplicada aos estudos
teáticos sistemáticos das múltiplas modalidades tradutórias vivenciada pelo ofiexista, homem ou
mulher, com obras publicadas em vários idiomas.
Culturologia: a cultura da Intercompreensiologia Evolutiva Cosmovisiológica.
Realidade. Consoante à Comunicologia, a intercomunicação consciencial faz-se a partir
de vários códigos diferentes (signos), semanticamente transmutáveis entre si, podendo ser sintetizados, em pelo menos, 5 realidades conceituais abaixo listadas alfabeticamente:
1. Alfabetos (Polilexicologia).
2. Imagens (Oftalmologia).
3. Parapercepções (Parapercepciologia).
4. Pensenes (Interconscienciologia).
5. Símbolos (Analogologia).
Língua. Considerando a Definologia, a tradução linguística consiste em produzir na língua de chegada o equivalente natural mais próximo da mensagem da língua de partida, priorizan-
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do-se a significação (Conteudística) e, quando possível, o estilo, o modo e a forma (Morfologia)
personalíssima do autor ou autora.
Analogia. Do mesmo modo, no contexto da Parapercepciologia, a tradução das pararrealidades vivenciadas pela conscin parapsíquica, deve priorizar a mensagem, ou seja, a essência
comunicativa capaz de estabelecer o fechamento do ciclo paracomunicativo (emissor-receptor),
desencadeando, então, neoaprendizados resultantes da própria experiência (Experimentologia).
Viés. No entanto, deve-se lembrar da discrepância, gap, defasagem ou abismo conformatológico entre os sistemas comunicativos intrafísico (Cerebrologia) e extrafísico (Paracerebrologia). Tal fato sempre condicionará traduções parapsíquicas parciais para a conscin pré-serenona,
as quais tendem a crescer qualiquantitativamente ao longo do processo evolutivo, rumo ao serenismo.
Conscienciês. Daí ser coerente se considerar o domínio do conscienciês, a real linguagem consciencial, enquanto tradução mais satisfatória, ou menos imperfeita, da linguagem do
Cosmos (Omnicomunicologia).
Cosmovisão. Sob a ótica da Taxologia, eis, listados alfabeticamente, 50 tipos diversos,
porém convergentes, de traduções de realidades (Multitraduciologia) requerendo o auxílio de diferentes especialidades científicas para serem adequadamente decodificadas (Transdisciplinologia) pela conscin interessada em expandir a autocognição no campo da Tridotaciologia:
01. Tradução afetiva: as emoções traduzindo outras emoções; o ciúme traduzindo
a autoinsegurança; a vaidade traduzindo o egoísmo; o Schadenfreud traduzindo a nosointencionalidade; a satisfação benévola traduzindo a maturidade; a Psicossomatologia.
02. Tradução anagliptográfica: os pontos em relevo traduzindo o conteúdo da mensagem através do tato (Braille); a Manossomatologia.
03. Tradução arquitetônica: o croqui traduzindo a concepção projetiva inicial; as fachadas traduzindo a história social (palimpsesto arquitetônico); o estilo da construção traduzindo
a época; a Arquiteturologia.
04. Tradução auditiva: os nervos cocleares traduzindo diferentes ondas acústicas;
a Otologia.
05. Tradução autobiográfica: a Autogesconologia traduzindo a própria história de vida (binômio vida-obra); os biografemas traduzindo a personalidade; a Biografologia.
06. Tradução bioenergética: a força presencial traduzindo o vigor intraconsciencial;
o ene do pensene traduzindo o pen da consciência; as ECs enquanto cartão de visitas pessoal; os
efeitos físicos traduzindo a ação da Energia Consciencial (EC) densa (ectoplasma); a Ectoplasmologia.
07. Tradução celular: as proteinas traduzindo neoproteinas (Hormoniologia); o câncer
traduzindo a mutação celular; a tradução genética; a Bioquimicologia.
08. Tradução científica: os experimentos científicos traduzindo a realidade intrafísica;
os paradigmas traduzindo o modus operandi da Ciência; a Metodologia.
09. Tradução consciencial: o holopensene-padrão pessoal traduzindo a intraconsciencialidade; a Materpensenologia.
10. Tradução cosmoética: a autoincorruptibilidade traduzindo o CPC; o senso aplicado
de paradever traduzindo a autoconsciencialidade intermissiva; a Paradireitologia.
11. Tradução econômica: as taxas de câmbio traduzindo as equivalências monetárias;
o valor mercadológico traduzindo o valor objetal; a Monetariologia.
12. Tradução etológica: o sorriso sincero traduzindo o acolhimento interassistencial;
o olhar traduzindo a intencionalidade; a moda traduzindo a hodiernidade; a Conviviologia.
13. Tradução evolutiva: a qualidade da transformação da Energia Imanente traduzindo
o patamar da evolutividade consciencial; a Pensenologia.
14. Tradução fonética: os símbolos gráficos (signos) traduzindo os sons das línguas;
o alfabeto fonético; a Homofonologia.
15. Tradução gustativa: as papilas linguais traduzindo diferentes sabores (paladar);
a Glossologia.
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16. Tradução holocármica: o saldo da FEP traduzindo a bagagem consciencial pluriexistencial; os episódios de cipriene traduzindo o nível de imperturbabilidade; os estigmas paragenéticos e as interprisões grupocármicas traduzindo o déficit evolutivo; a Holobiografologia.
17. Tradução holopensênica: o parassensoriamento energético traduzindo a saturação
holopensênica ambiental; a fôrma holopensênica traduzindo retrovivências geográficas; as energias gravitantes atmosféricas traduzindo vivências conscienciais anteriores; a Holopensenologia.
18. Tradução ideológica: a intertextualidade traduzindo velhas ideias em novas palavras; o linguajar pessoal traduzindo a filosofia política existencial; a vestimenta traduzindo a própria filosofia de vida; a Parapoliticologia.
19. Tradução imagética: a imagem traduzindo mil palavras; a radiografia traduzindo
o nível de saúde interna; o busto traduzindo a retrofisionomia; a Imaginologia.
20. Tradução interconceitual: os conceitos conhecidos traduzindo neoconceitos; a Definologia traduzindo ideias abstratas; a Orismologia.
21. Tradução intercultural: os empréstimos linguísticos traduzindo interinfluenciações
multiculturais; as traduções proverbiais; o vocabulário traduzindo a Geopolítica Pessoal; a Paradiplomaciologia.
22. Tradução interdimensional: os sinais parapsíquicos traduzindo parafatos (Sinaleticologia); a psicofonia traduzindo a consciex; a projetabilidade traduzindo a extrafisicalidade;
a Parapercepciologia.
23. Tradução interdisciplinar: a transposição conceitual traduzindo ideias similares
em diferentes linhas do saber; a Metaforologia.
24. Tradução interexistencial: a retrossenha traduzindo trafores conscienciais; o antepassado de si mesmo traduzindo a personalidade consecutiva na mesma árvore genealógica;
a identidade extra (intermissiva) traduzindo retroego interassistencial; a Holomnemossomatologia.
25. Tradução intergalática: a experiência de cosmoconsciência traduzindo a sensação
máxima de união com o Cosmos; o conscienciês traduzindo a linguagem mentalsomática das
Consciexes Livres (CLs); a Policonscienciologia; a Epiconscienciologia.
26. Tradução interlineal: o entrelinhamento textual traduzindo mensagens cognitivas
(senhas) do autor para ele mesmo (interitemização lúcida); a Parencriptologia Gesconológica;
a Autorrevezamentologia.
27. Tradução interlinguística: os intérpretes traduzindo discursos; os tradutores técnicos traduzindo textos entre línguas diferentes; o bilinguismo; o trilinguismo; o multipoliglotismo
enquanto capacidade de dominar 6 ou mais idiomas; a Poliglotismologia.
28. Tradução intermissiva: a Ciência Conscienciologia traduzindo a reurbanização extrafísica (reurbex); a Evoluciologia.
29. Tradução interparacerebral: os insights cognitivos cosmovisiológicos recebidos
pelo professor parapsíquico traduzindo os lateropensenes extrafísicos das consciexes amparadoras
(telepatia); a Paracomunicologia.
30. Tradução interplanetária: as CLs traduzindo e adaptando experiências planetárias
prévias à realidade terrestre; a teoria dos planetas-irmãos traduzindo a Universalismologia na
prática; as transmigrações extrafísicas traduzindo a real condição consciencial de determinado
grupo evolutivo; a Pré-Maternologia.
31. Tradução intersemiótica: a palavra traduzindo as ideias; a linguagem cinematográfica traduzindo a linguagem textual (roteiro); a pauta traduzindo a melodia; a gestualidade traduzindo a intenção; a peça teatral traduzindo a obra escrita; os balés; as óperas; os concertos; os
musicais; a transposição entre diferentes sistemas comunicativos; a Intercomunicologia.
32. Tradução intertemporal: a Historiografologia contemporânea traduzindo fatos antigos; a Prospectivologia enquanto tentativa de tradução do futuro (Precogniciologia); a Para-Historiografologia.
33. Tradução intertextual: as diversas versões multilingues de obras contemporâneas
e extemporâneas traduzindo os originais escritos na língua-fonte; os palimpsestos traduzindo con-
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textos sociais, políticos, econômicos e intelectuais de determinado período histórico; a Ecdótica;
a Filologia; a Tradutologia.
34. Tradução intervocabular: as palavras traduzindo outras palavras; o dicionário traduzindo múltiplos vocábulos; o significante podendo traduzir múltiplos significados (Acepciologia); a Lexicologia.
35. Tradução matemática: os números traduzindo realidades harmônicas (Estética Numérica); a Geometria traduzindo a estética-visual da Ciência Matemática; os modelos numéricos
traduzindo a compreensão da realidade (Estatística); a Computaciologia.
36. Tradução maturológica: a profundidade da holomaturescência consciencial teática
traduzindo o Manual de Prioridades Pessoais (MPP); a Autodiscernimentologia.
37. Tradução mentalsomática: a megagescon traduzindo a erudição do autor; a Parapolimatologia.
38. Tradução mnemônica: a memória traduzindo outras memórias; o cheiro traduzindo lembranças; a melodia traduzindo retroencontros; a paramemorioteca (parapsicoteca) traduzindo múltiplas retromemórias; a retrocognição traduzindo retrovivências; a Holomemoriologia.
39. Tradução neoverponológica: os neologismos traduzindo neoideias através de velhos vocábulos (Paradoxologia); Neologismo: tradução neocognitiva; a Neologismologia.
40. Tradução neuronal: os neurônios traduzindo a linguagem bioquímica (neurotransmissores) em linguagem elétrica e, posteriormente, em linguagem consciencial; a Sinapsologia.
41. Tradução nosológica: os sinais e sintomas traduzindo patologias; a Parassemiologia.
42. Tradução ocupacional: o uniforme traduzindo a corporação; os jargões traduzindo
a profissão; a Interdisciplinologia.
43. Tradução olfativa: os nervos olfatórios traduzindo diferentes estímulos químicos;
os odores traduzindo alertas; a Rinologia.
44. Tradução parafisiológica: a parapsicosfera traduzindo o nível de homeostase holossomática; a Holossomatologia.
45. Tradução paraprocedencial: as ideias inatas traduzindo a autoparaprocedência;
a invéxis exitosa traduzindo o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a manifestação da consréu traduzindo a Baratrosfera; a Paraprocedenciologia.
46. Tradução pedagógica: a didática docente (explicação) traduzindo neorrealidades
cognitivas (tradução conteudística); a Docenciologia.
47. Tradução proexológica: a cláusula pétrea traduzindo as necessidades evolutivas
prioritárias pessoais; os aportes traduzindo o conteúdo da autoproéxis; a euforex traduzindo o retrocompléxis; a EQM traduzindo a moréxis; a Autoproexologia.
48. Tradução química: as reações químicas traduzindo neocompostos químicos; as enzimas (enzimólise) enquanto intermediadores catalíticos das reações químicas; a Bioquimicologia.
49. Tradução somática: os sentidos físicos traduzindo a realidade intrafísica; a expressão facial traduzindo a intencionalidade; o macrossoma traduzindo a responsabilidade proexológica; a Cerebrologia.
50. Tradução vestibular: o vestíbulo traduzindo os movimentos cefálicos; a Equilibriologia.
Abordagem. Sob a ótica da Evoluciologia, as pesquisas da Multitraduciologia assentam-se no atacadismo cognitivo. Com base nisso, intelectualmente falando, para catar pérolas negras
verpônicas o ideal é atacar todo neoflanco mentalsomático e acatar as neoideias daí derivadas.
Verponogênese: arrostar neocognitivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a Multitraduciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
02. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
03. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
04. Conformática: Comunicologia; Neutro.
05. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
06. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
07. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
08. Estética Numérica: Matematicologia; Neutro.
09. Metáfora técnica: Erudiciologia; Neutro.
10. Mutualidade da comunicação: Comunicologia; Neutro.
11. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Realidade autológica: Conformaticologia; Neutro.
13. Taxologia dos analogismos: Intrafisicologia; Neutro.
14. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A MULTITRADUCIOLOGIA É ESPECIALIDADE TRANSDISCIPLINAR AINDA POUCO DEBATIDA, PORÉM SUPERPRIORITÁRIA PARA AS CONSCINS INTERMISSIVISTAS INTERESSADAS NA COSMOCOGNICIOLOGIA VERBACIOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já quantificou a qualidade das próprias traduções
cognitivas interassistenciais? Qual o nível, abrangência e eficácia atingidos? Pode melhorar?
Bibliografia Específica:
1. Burke, Peter; & Hsia, Po-chia; A Tradução Cultural nos Primódios da Europa Moderna (Cultural
Translation in Early Modern Europe); trad. Roger Maioli dos Santos; 292 p.; 3 partes; 12 caps.; 20 citações; 9 enus.; 10
microbiografias; 107 notas; 2 apênds.; alf.; 16 x 23 cm; br.; Editora Unesp; São Paulo, SP; páginas 7 a 46 e 163 a 238.
2. Eco, Umberto; Quase a Mesma Coisa: Experiências de Tradução (Dire Quasi La Stressa Cosa); trad.
Eliana Aguiar; 458 p.; 14 caps.; 97 citações; 25 enus.; 12 ilus.; 9 tabs.; 98 notas; 208 refs.; 1 apênd.; ono.; 23 x 15,5 cm;
br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 1 a 458.
3. Oustinoff, Michael; Tradução: História, Teorias e Métodos (La Traduction); trad. Marcos Marcionilo; 144
p.; 6 caps.; 6 enus.; 1 fluxograma; 14 tabs.; 243 notas; 134 refs.; ono.; 18 x 12 cm; br.; Parábola; São Paulo, SP; 2011;
páginas 1 a 144.
4. Ricouer, Paul; Sobre a Tradução (Sur la Traduction); pref. e trad. Patrícia Lavelle; 72 p.; 3 caps.; 4 citações; 1 enu.; 41 notas; 18 x 13 cm; br.; Editora UFMG; Belo Horizonte, MG; 2011; páginas 1 a 72.
5. Silveira, Brenno; A Arte de Traduzir; pref. da 1ª edição Lourenço Filho; pref. da 2ª edição Tatiana Belinky;
224 p.; 8 caps.; 44 citações; 10 enus.; glos. 750 termos; 19 tabs.; 11 notas; 6 apênds.; 21 x 14 cm; br.; Melhoramentos:
Editora da UNESP; São Paulo, SP; 2004; páginas 1 a 224.
6. 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 445, 850 e 960.
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MUNDIVIDÊNCIA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mundividência é a percepção, megapercepção, concepção, miniconcepção ou megaconcepção do mundo, do Universo ou do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo mundo deriva do idioma Latim, mundus, “firmamento; mundo;
universo; a criação; o globo terrestre; a Terra; as Nações; o Século; o Império Romano; o mundo
subterrâneo; os infernos; o mundo considerado como Deus”. Apareceu no Século XIII. A palavra
vidência procede também do idioma Latim, videre, “ver; olhar; ir ver; perceber; compreender;
examinar; considerar; ver com os olhos da consciência”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Visão do mundo. 02. Autovisão do mundo. 03. Cosmovisão.
04. Mundão. 05. Visão da Terra; visão do Globo Terrestre. 06. Visão astronômica. 07. Holanálise. 08. Cosmanálise. 09. Meganálise do mundo. 10. Weltanschauung.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo mundividência: automundividência; automundividente; automundividentismo; heteromundividência; imundividência; megamundividência; minimundividência; multimundividência; multimundividente; multimundividentismo; mundividente; mundividentismo; neomundividência; paramundividência; retromundividência.
Neologia. As 3 expressões compostas mundividência mínima, mundividência mediana
e mundividência máxima são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Monovidência. 2. Monovisão. 3. Mundinho. 4. Interiorose. 5. Varejismo consciencial.
Estrangeirismologia: a Weltanschauung; a world view; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à cosmoconsciencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a mundividência; a mundividência instintual; a mundividência intrafísica;
a mundividência intelectual; a mundividência evolutiva; a mundividência direcionando o modo
pessoal de agir no mundo; os diversos graus de mundividência teática; os confrontos entre as diversas mundividências; a raiz da incompreensão; a concepção do mundo; a percepção do mundo;
a perspectiva do mundo; o ponto de vista; a visão do mundo; o posicionamento pessoal; o etnocentrismo; a Iconologia; o maniqueísmo; a análise universalista; o escrutínio do Cosmos; o exame
de excelência do Universo; a holanálise; a cosmanálise; a meganálise do mundo; o fato de quanto
mais egoica seja a consciência, menor o microuniverso consciencial; as superficialidades da mundanidade; a cosmovisibilidade do ego; a imundividência do Sujismundo vendo tão somente
a imundície ou o pior no Cosmos; a megafraternidade; a família universal; a policarmalidade;
o generalismo; o atacadismo consciencial; a Cosmonomia; a visão global começando pela União
das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parafato de quanto mais antiga a retrocognição, menor era o mundinho pessoal; a cosmovisão paracerebral; o holocurrículo pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: a identificação das realidades sinérgicas.
Principiologia: o princípio da descrença; os princípios pessoais adotados para se viver.
Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando evolutivamente a mundividência pessoal.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da análise heterocrítica; as técnicas cosmovisiológicas; a técnica
da megassociação de temas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Serenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmologistas.
Efeitologia: os efeitos embasadores da mundividência nas automanifestações; os efeitos
existenciais evolutivos do megafoco pessoal cosmovisiológico.
Neossinapsologia: as parassinapses geradas pela cosmopensenização; as neossinapses
geradoras de neomundividências.
Ciclologia: o ciclo monovisão-cosmovisão; o ciclo fitopensenização-zoopensenização-cosmopensenização.
Enumerologia: a mundividência animal; a mundividência artística; a mundividência racional; a mundividência materiológica; a mundividência cosmoética; a mundividência parapsíquica; a mundividência interassistencial.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio reciclagem existencial (recin)–neomundividência; o binômio admiração-discordância permitindo a harmonia entre diferentes mundividências e consciências.
Interaciologia: a interação autovalores–mundividência particular.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo minimundividência-megamundividência-paramundividência.
Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento.
Polinomiologia: o polinômio automemória-autocognição-autorreflexão-mundividência.
Antagonismologia: o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o antagonismo fato científico / ficção científica; o antagonismo visão panorâmica (parafenômeno)
/ mundividência pessoal; o antagonismo mundividência eletronótica / mundividência conscienciológica.
Paradoxologia: as realidades paradoxais.
Politicologia: a democracia a caminho do Estado Mundial; a lucidocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da megafraternidade.
Filiologia: a criticofilia; a cosmofilia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a Holoteca; a cosmoteca; a cosmogramoteca; a analiticoteca; a encicloteca; a experimentoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmometria; a Cosmossíntese; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Heterocriticologia; a Sistematologia; a Prospecciologia;
a Dissecciologia; a Inventariologia; o Holismo; a Holística; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mundiperceptor; o Homo sapiens psychometra; o Homo
sapiens clarividens; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens
evolutiens; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens magnificator.
V. Argumentologia
Exemplologia: mundividência mínima = a minimundividência da consciênçula, apedeuta e interiorota ainda componente da robéxis; mundividência mediana = a automundividência da
conscin eletronótica, materiológica, astronômica ou apenas cosmológica e ph.Deusa; mundividência máxima = a megamundividência da conscin parapsíquica (paramundividência) com inteligência evolutiva, prioridade seriexológica e autorrevezadora multiexistencial dos esforços.
Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia; a Holoculturologia Cosmovisiométrica; as diferentes culturas influenciando diversas visões sobre a realidade; os alicerces
culturais das mundividências.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mundividência, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
12. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
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13. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
14. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
15. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

A MUNDIVIDÊNCIA PESSOAL REVELA O PATAMAR
EXATO, NU E CRU DA EVOLUÇÃO INTRACONSCIENCIAL
DA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, TODO O TEMPO,
EM QUALQUER LUGAR OU DIMENSÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica qual categoria de mundividência na análise da vida no Cosmos? Você já atinge a concepção da mundividência máxima?
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MUNDIVIDÊNCIA TRAFORISTA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mundividência traforista é a percepção, megapercepção, concepção, miniconcepção ou megaconcepção do mundo, do Universo ou do Cosmos a partir dos trafores, ou
dos traços-força da conscin lúcida, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo mundo deriva do idioma Latim, mundus, “firmamento; mundo;
universo; a criação; globo terrestre; a Terra; as nações; o Século; o Império Romano; o mundo
subterrâneo; os infernos; o mundo considerado como Deus”. Apareceu no Século XIII. A palavra
vidência procede também do idioma Latim, videre, “ver; olhar; ir ver; perceber; compreender;
examinar; considerar; ver com os olhos do espírito”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo traço
vem do mesmo idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Apareceu no Século XVI. O termo
força provém igualmente do idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; vigoroso; corpulento;
grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista deriva
do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Cosmovisão traforista. 2. Holanálise traforista. 3. Automundividência traforista. 4. Paramundividência traforista. 5. Mundividência tarística.
Neologia. As 3 expressões compostas mundividência traforista, mundividência traforista
básica e mundividência traforista avançada são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Mundividência religiosa. 2. Mundividência materialista. 3. Monovisão taconista.
Estrangeirismologia: a world view conscienciológica traforista; o Cosmocognitarium
conscienciológico traforista; a Weltanschauung traforista; o corpus teático da Conscienciologia
fundamentando a postura traforista; o modus faciendi da parapreceptoria evolutiva; o background
consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da cosmoconsciencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interconfiança; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopensênica; a cosmopensenização.
Fatologia: a mundividência traforista.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a identificação das realidades sinérgicas segundo a visão da Conscienciologia; o empenho pelo sinergismo paracérebro-cérebro; o autoinvestimento no sinergismo autopesquisas-heteropesquisas; o sinergismo realismo-otimismo.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença; os princípios pessoais adotados
para se viver; o princípio da verpon; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todas as consciências; o princípio da unicidade de cada códego.
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Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando evolutivamente a mundividência pessoal de acordo com a Conscienciologia.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial segundo a Conscienciologia; a teoria do
paradigma consciencial; a teática conscienciológica; a atenção às interconexões da teoria da interprisão grupocármica; a teoria conscienciológica do traforismo; a teoria da Autopensenologia;
a teoria da medida consciencial; a teoria do autesforço evolutivo consciente.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica da análise heterocrítica; as técnicas cosmovisiológicas; a técnica da megassociação de temas; a Paratecnologia Interassistencial; a técnica de viver otimizando a autevolução; a perspectiva acertada na técnica da heterocrítica cosmoética; o exercício do traforismo universal na técnica do cosmograma.
Voluntariologia: a dedicação ao autaprimoramento pelo binômio voluntariado-paravoluntariado; a exemplificação da neomundividência pelos voluntários conscienciológicos.
Laboratoriologia: os experimentos nos laboratórios conscienciológicos; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Serenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: os debates nos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas.
Efeitologia: os efeitos embasadores da neomundividência nas automanifestações; os
efeitos existenciais evolutivos do megafoco pessoal cosmovisiológico segundo a Conscienciologia; os efeitos recicladores do corpus da Conscienciologia nas automundividências; os efeitos do
egocídio cosmoético na mundividência traforista; os efeitos da mundividência traforista na não
sucumbência emocional aos transtornos existenciais; os efeitos das autocríticas profundas;
o efeito halo dos conhecimentos generalistas; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre
o psicossoma.
Neossinapsologia: as expansões cognitivas pelas neossinapses conscienciológicas; as
parassinapses geradas pela Cosmocogniciologia; as neossinapses geradoras de neomundividências.
Ciclologia: a necessidade onipresente do ciclo assim-desassim; o ciclo monovisão-cosmovisão; o ciclo fitopensenização-zoopensenização-cosmopensenização.
Binomiologia: o binômio reciclagem intraconsciencial–neomundividência; o binômio
recin intermissiva–paramundividência; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica;
o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio admiração-discordância permitindo a harmonia entre diferentes mundividências e consciências; o binômio problema-desafio; o binômio
dificuldade-oportunidade; o binômio crise-crescimento; a vivência pragmática do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação autovalores–mundividência particular; a interação autointoxicação emocional–trafarismo; a interação maturidade emocional–traforismo.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo minimundividência-megamundividência-paramundividência; o crescendo tacon-tares; o crescendo Ética Humana–
–Cosmoética; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo cosmovisiológico Direito-Paradireito;
o crescendo (polinômio) euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio holofilosófico Universalismo-Megafraternidade-Cosmoética; o trinômio autodiscernimento evolutivo–interassistencialidade cosmoética–paraperceptibilidade lúcida; o trinômio holomemória-holobiografia-holocarma; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade;
o trinômio discernimento-análise-cosmovisão; o trinômio códego-autoproéxis-compléxis.
Polinomiologia: o polinômio automemória-autocognição-autorreflexão-automundividência.
Antagonismologia: o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o antagonismo fato científico / ficção científica; o antagonismo visão panorâmica (parafenômeno)
/ mundividência pessoal; o antagonismo retromundividência eletronótica / neomundividência
conscienciológica; o antagonismo mundividência traforista / sujismundismo; o antagonismo
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mundividência traforista / credulidade ingênua; o antagonismo condição cosmovisiológica
/ condição egovisiológica.
Paradoxologia: as realidades paradoxais.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a projeciocracia; a assistenciocracia;
a cosmoeticocracia; a proexocracia; a refutaciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da megafraternidade; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a criticofilia; a cosmocogniciofilia.
Sindromologia: a positividade simplória nas lentes cor de rosa da síndrome de Poliana;
o determinismo patológico autoimposto na síndrome de Gabriela.
Mitologia: a desconstrução dos mitos ilusórios da intrafisicalidade.
Holotecologia: a Holoteca; a consciencioteca; a cosmogramoteca; a analiticoteca; a encicloteca; a experimentoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmometria; a Cosmossíntese; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Heterocriticologia; a Sistematologia; a Prospecciologia;
a Traforologia; a Dissecciologia; a Inventariologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência traforista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o traforólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a traforóloga.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens mundiperceptor;
o Homo sapiens psychometra; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens projectius; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens
magnificator.
V. Argumentologia
Exemplologia: mundividência traforista básica = a percepção, megapercepção, concepção, miniconcepção ou megaconcepção do mundo, do Universo ou do Cosmos a partir dos trafores, ou dos traços-força da conscin lúcida, homem ou mulher, praticante da tenepes; mundividên-
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cia traforista avançada = a percepção, megapercepção, concepção, miniconcepção ou megaconcepção do mundo, do Universo ou do Cosmos a partir dos trafores, ou dos traços-força da conscin
lúcida, homem ou mulher, ofiexista.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
perspectivas da concepção traforista do Cosmos a partir da conscin lúcida, intermissivista, homem ou mulher:
01. Assistenciologia: a capacidade de jogar a favor do lado melhor das consciências.
02. Autoconfianciologia: a capacidade de assegurar a própria competência evolutiva.
03. Benignologia: a capacidade de diagnosticar trafares e trafais sem contaminar-se
com negatividades.
04. Cosmovisiologia: a capacidade de captar múltiplos aspectos da mesma realidade.
05. Criativologia: a capacidade de construir diferentes soluções para driblar contratempos.
06. Evoluciologia: a capacidade de compreender as diferenças entre os níveis evolutivos.
07. Flexibilidade: a capacidade de raciocinar sobre pontos de vista diversificados
e opostos.
08. Profilaxiologia: a capacidade de prevenir-se das imaturidades alheias.
09. Psicossomatologia: a capacidade de solidarizar-se empaticamente com a Humanidade e a Para-Humanidade.
10. Realismologia: a capacidade de sustentar o ceticismo otimista cosmoético (COC).
11. Traforologia: a capacidade de olhar com bons olhos pessoas, ideias e contextos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mundividência traforista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
12. Neomundividência: Cosmocogniciologia; Homeostático.
13. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
14. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
15. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.
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A MUNDIVIDÊNCIA TRAFORISTA É CONDIÇÃO EVOLUTIVA, TEÁTICA, COSMOÉTICA E INARREDÁVEL A SER
ALCANÇADA PELA CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM
OU MULHER, AUTOCONSCIENTE, INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a mundividência traforista? Básica
ou avançada?
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MUNDO IMAGINÁRIO
(IMAGISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mundo imaginário é a criação fantasiosa, refúgio intraconsciencial, parapatológico, da conscin artística, infantilizada, medíocre e incauta, sem os 2 pés sobre a rocha
e o mentalsoma no Cosmos, respirando e devaneando durante a vida intrafísica, alheada ou alienada quanto à própria evolução consciencial, racional, lógica, prioritária.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo mundo vem do idioma Latim, mundus, “firmamento; mundo; universo; a criação; globo terrestre; a Terra; as Nações; o Século; o Império Romano; o mundo subterrâneo; os infernos; o mundo considerado como Deus”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo
imaginário procede também do idioma Latim, imaginarius, “que faz retratos (em pintura ou
escultura); imaginário; fingido; falso; simulado; fictício”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Mundo fantasioso. 02. Mundo irreal. 03. Universo imaginário.
04. Cosmos imaginativo. 05. Autoficção imaginosa. 06. Refúgio parapatológico. 07. Criação
autenganosa; devaneio persistente. 08. Idealização ilógica. 09. Despriorização antievolutiva. 10.
Fuga imaginativa.
Neologia. As duas expressões compostas mundo imaginário curto e mundo imaginário
prolongado são neologismos técnicos da Imagisticologia.
Antonimologia: 1. Mundo real. 2. Vida racional. 3. Vida real. 4. Priorização evolutiva. 5. Idealização lógica.
Estrangeirismologia: os apriorismos pessoais ad nauseam; a fairyland; a intelligentsia
enferma; o mundo Warcraft.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento
quanto à imaginação predominando sobre as sensações.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – A imaginação mistifica.
Coloquiologia. Eis duas expressões populares sobre o mundo imaginário: – Viver no
mundo da Lua. Viajar na maionese.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaginação; os patopensenes; a patopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; a autopensenização irracional; os fixopensenes; a fixopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade.
Fatologia: o mundo imaginário; o mundo do faz-de-conta; o fascínio da imaginação;
a vida intraconsciencial fantasiosa; a existência delirante; a loucura lúcida; o medo de viver racionalmente; as fugas imaginativas; os atos mentais clandestinos; o acriticismo; as ilogicidades
pessoais; o ultrapassadismo; as saudades do futuro; as ficções alienogênicas; o escapismo; o isolacionismo; o anacoretismo; o evasionismo imaginativo; a saída para o acostamento evolutivo; os
cons retrógrados estacionários; os solilóquios estagnados; o autencapsulamento patológico; a autossegregação; a intraconsciencialidade mórbida; os refúgios intraconscienciais pré-maternais;
a vivência mental na terra do nunca; as utopias imaginativas; as quimeras mentais; as idealizações ilógicas; o mundo virtual; o mundo de textos; o mundo de códigos; as irrealidades; as alucinações; as superstições; os factoides íntimos; a ausência da autocrítica; o congelamento comportamental (Etologia); o amor platônico; a antirrecin; o caminho da melin pessoal.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensene racional–ação correta; o sinergismo autodiscernimento-autevolução.
Principiologia: a ausência do princípio da descrença.
Codigologia: o código da priorização evolutiva; o código da pesquisa pessoal.
Teoriologia: a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria e a prática da
autorganização prioritária.
Tecnologia: a técnica dos autopensenes a partir da predominância no pen; a técnica da
autodisciplina pensênica; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da recin.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Mentalsomática; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Efeitologia: o efeito drástico da imaginação desvairada sobre a vida humana.
Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais; a estagnação sináptica mantida pelos oniropensenes.
Ciclologia: o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; o ciclo da pesquisa racional.
Enumerologia: os sonhos acordados; os castelos no ar; o país das fadas; as torres de
vento; as fábulas novelescas; as versões apócrifas; os paraísos dos bobos.
Binomiologia: o binômio devaneio-alienação; o binômio patológico instintividade-imaginação.
Interaciologia: a interação patológica alienação–estacionamento evolutivo.
Crescendologia: o crescendo patológico imaginação-devaneio.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-logicidade-prioridade; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio causa-efeito-solução.
Antagonismologia: o antagonismo imaginação sadia / imaginação doentia; o antagonismo irracionalidade / Prospectiva; o antagonismo maturidade física / imaturidade mental.
Politicologia: a lucidocracia; a recexocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a cogniciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a logicofilia.
Fobiologia: a logicofobia; a priorofobia; a fobia à autexposição.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome do estrangeiro.
Maniologia: a mania artística; a megalomania; a esquizomania.
Mitologia: os mitos em geral.
Holotecologia: a imagisticoteca; a abstratoteca; a folcloroteca; a artisticoteca; a oniroteca; a prioroteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Imagisticologia; a Psicossomatologia; a Autenganologia; a Achologia; a Antidiscernimentologia; a Antipriorologia; a Autassediologia; a Autorregressiologia;
a Desviologia; a Errologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a dupla astrólogo-consulente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o artista; o devaneador; o pré-serenão vulgar; o oniricopata; o homem esotérico.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a artista; a devaneadora; a pré-serenona vulgar; a oniricopata; a mulher esotérica.
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Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens apathicus; o Homo sapiens abulicus;
o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens psychopathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mundo imaginário curto = instintivo, automimético, temporário, predominando somente na fase preparatória da programação existencial da vida intrafísica; mundo imaginário prolongado = instintivo, automimético, permanente, prosseguindo predominante, além da
fase preparatória, na fase executiva da programação existencial, neste caso, ignorada ou desprezada.
Culturologia: a cultura da racionalidade esquecida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mundo imaginário, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
08. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
10. Onirismo: Parapatologia; Nosográfico.

MILHÕES DE PESSOAS AINDA VIVEM REFUGIADAS
NO MUNDO IMAGINÁRIO PESSOAL SEM INTERAÇÃO RACIONAL COM O FLUXO INCESSANTE DAS REALIDADES
E PARARREALIDADES ESTUANTES DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive com os pés sobre a rocha ou vegeta ainda
no mundo imaginário? Há ainda algo evolutivo a ser feito nesse contexto pessoal?
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MUNDO VERBETOGRÁFICO
(GESCONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O mundo verbetográfico é o conjunto de recursos facilitadores da escrita,
defesa e publicação de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, concentrados na capital da
Conscienciologia, a Cognópolis, situada em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, disponível aos pesquisadores da consciência interessados em participar dessa megagescon grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo mundo vem do idioma Latim, mundus, “firmamento; mundo; universo; a criação; globo terrestre; a Terra; as Nações; o Século; o Império Romano; o mundo subterrâneo; os infernos; o mundo considerado como Deus”. Apareceu no Século XIII. A palavra
verbo deriva também do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo–se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século
XV. O vocábulo verbete apareceu em 1881. O elemento de composição grafia procede do idioma
Grego, graphe, “escrita, escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Verbetolândia. 2. Conscienciópolis Verbetográfica. 3. Complexo
Conscienciológico Verbetográfico. 4. Terra dos verbetes.
Neologia. As 3 expressões compostas mundo verbetográfico, mundo verbetográfico
aproveitado e mundo verbetográfico desperdiçado são neologismos técnicos da Gesconologia.
Antonimologia: 1. Mundo cinematográfico. 2. Mundo corporativo. 3. Mundo esportivo. 4. Mundo religioso.
Estrangeirismologia: o Tertuliarium; o kit de verbetografia; o check list dos verbetes; as
workstations do Holociclo; as tertúlias online; os sites dos Amigos da Enciclopédia e do Instituto
Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); o holoserver; o deadline da entrega do verbete; as gravações das tertúlias no YouTube; as edições da Enciclopédia da Conscienciologia em
DVD.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à prioridade conscienciográfica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mundo: palco intrafísico. Cognópolis: mundo verbetográfico.
Coloquiologia: aprender fazendo; uma andorinha só não faz verão; juntos vamos mais
longe; quem escreve lê duas vezes; a colher de chá mentalsomática; tudo mastigado, só falta deglutir.
Filosofia: o Enciclopedismo; o Abertismo; o Universalismo; o Tenepessismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita conscienciológica; o holopensene verbetográfico; o holopensense verponogênico; os grafopensenes; a grafopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o mundo verbetográfico; o universo enciclopediográfico; o campo do megaempreendimento mentalsomático; o aparato do verbetorado; a infraestrutura gesconográfica; a engrenagem estimuladora do intelecto; os elementos organizadores da cogniciografia; a máquina
conscienciografológica; os impulsionadores da produção escrita grupal.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação de
cons; o acesso à holomemória; as inspirações extrafísicas; os parafenômenos; a pangrafia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das equipes especializadas; o sinergismo verbetógrafotertulianos; o sinergismo vivência-escrita; o sinergismo pluralização-dinamização; o sinergismo
liberdade-criatividade; o sinergismo matriz textual–neoideias; o sinergismo escrever-debater.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do autorrevezamento; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio
tarístico do autesclarecimento; o princípio da responsabilidade do conhecimento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) honrando aportes proexológicos;
a compatibilidade da autocosmoeticidade com o código grupal de Cosmoética (CGC) tarístico.
Teoriologia: as teorias da Conscienciologia; as teorias do conhecimento.
Tecnologia: as técnicas de elaboração de verbete; as técnicas de revisão; as técnicas de
diagramação; as técnicas de filmagem; as técnicas de debate; as técnicas de exposição; as técnicas tarísticas.
Voluntariologia: os voluntários da Instituição Conscienciocêntrica (IC) ENCYCLOSSAPIENS especializados na verbetografia e na condução das tertúlias; as equipes de voluntários
e colaboradores do Tertuliarium especializadas na organização e retransmissão das tertúlias
conscienciológicas diárias; as equipes de voluntários do Holociclo especializadas na linha de
montagem intelectual e temáticas específicas; as equipes de voluntários da Holoteca especializadas na Taxologia e disponibilização dos artefatos do saber; os voluntários do ICGE especializados no levantamento, tratamento e disponibilização de dados relevantes; os voluntários do Programa Amigos da Enciclopédia especializados na captação de recursos financeiros sustentadores
da infraestrutura do Holociclo, Holoteca, Tertuliarium e afins; os voluntários da Editares especializados na publicação de livros; as centenas de voluntários participantes diretos ou indiretos
da Enciclopédia da Conscienciologia.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos possibilitando autorreflexões reciclogênicas e inspirações para a escrita conscienciográfica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da escrita de verbetes no revezamento grupal; o efeito retributivo
dos pesquisadores beneficiados pelas verpons conscienciológicas; o efeito mnemossomático da
Enciclopédia da Conscienciologia nos ex-alunos dos Cursos Intermissivos (CIs); o efeito das técnicas verbetográficas na qualificação da escrita; o efeito da teática dos verbetógrafos nos tertulianos; o efeito da diversidade consciencial na obra coletiva; o efeito do mundo verbetográfico na
expansão mentalsomática.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à escrita de verbete conscienciológico;
as paraneossinapses desenvolvidas ao longo do entrosamento com a verbetografia.
Ciclologia: o ciclo verbetográfico; o ciclo da escrita; o ciclo das reciclagens.
Enumerologia: o mundo enciclopediográfico; o mundo lexicográfico; o mundo verbetográfico; o mundo bibliográfico; o mundo conscienciográfico; o mundo verponográfico; o mundo
tertuliário.
Binomiologia: o binômio diversidade-universalismo; o binômio mundo verbetográfico–
–expansão consciencial; o binômio detalhismo-exaustividade; o binômio concentração-inspiração.
Interaciologia: a interação escrita verbetográfica–defesa do verbete; a interação verbetógrafo-paraverbetógrafo; a interação verbetógrafo-tertulianos; a interação verbetorado-docência; a interação mundo pessoal–mundo verbetográfico; a interação tertúlia-autoparapsiquismo.
Crescendologia: o crescendo tertuliano-verbetógrafo; o crescendo revisor–autor verbetográfico; o crescendo Verbetorado-Autorado; o crescendo verbetógrafo-verbetólogo; o crescendo megagescon grupal–megagescon individual; o crescendo pensata-artigo-verbete-livro.
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Trinomiologia: o trinômio tertulianos-teletertulianos-paratertulianos; o trinômio intermissivistas–maxiproexistas–pré-intermissiologistas.
Polinomiologia: o polinômio vivenciar-refletir-escrever-debater.
Antagonismologia: o antagonismo verbetografia / preguiça; o antagonismo Verbetorado / postergação; o antagonismo enciclopedismo / monovisão; o antagonismo escrever / pressa.
Paradoxologia: o paradoxo da importância do detalhismo na cosmovisão; o paradoxo
da magnitude consciencial disponível ao maximecanismo evolutivo.
Politicologia: a democracia; conscienciocracia; a proexocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a pesquisofilia; a grafofilia; a verponofilia.
Fobiologia: a superação da metodofobia e da enissofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da despriorização; a superação da síndrome do perfeccionismo; a profilaxia da síndrome
da inércia grafopensênica; a extinção da síndrome de Amiel; a ultrapassagem da síndrome da subestimação; a erradicação da síndrome da pré-derrota; a prevenção da síndrome da mediocrização; a transposição da síndrome do diploma.
Maniologia: a intelectomania; a bibliomania; a lexicomania; a enciclopediomania.
Mitologia: a queda dos mitos pessoais mediante o aprofundamento nas pesquisas.
Holotecologia: as dezenas de tecas disponíveis aos pesquisadores, em especial, a lexicoteca; a hemeroteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Gesconologia; a Enciclopediologia Conscienciológica; a Verbetografologia; a Conscienciografologia; a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Verponologia;
a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Didaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tertuliana; a conscin voluntária; a conscin pesquisadora; a conscin revisora; a conscin tradutora; a conscin cognopolita; a conscin especializada; a conscin verbetógrafa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o verbetólogo; o atacadista consciencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a verbetóloga; a atacadista consciencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cognitor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: mundo verbetográfico aproveitado = a utilização produtiva dos recursos
disponíveis à verbetografia; mundo verbetográfico desperdiçado = o menosprezo à estrutura enciclopédico-conscienciográfica de ponta.
Culturologia: a cultura da escrita; a cultura do conhecimento; a cultura da Conscienciologia; a cultura do convívio interassistencial; a cultura da Evolutividade; a cultura do autorrevezamento.
Facilitadores. Eis listadas, na ordem alfabética, 44 itens classificados em 5 categorias
diferentes de facilitadores da escrita de verbetes, com respectivos exemplos, disponíveis no mundo verbetográfico:
A. Atividades:
01. Completismo Verbetográfico.
02. Minitertúlias diárias.
03. Programa Verbetografia: inclusive no formato EAD, ensino a distância.
04. Orientações verbetográficas.
05. Tertúlias diárias.
06. Tertúlia treino.
B. Equipes:
07. Equipe das tertúlias.
08. Equipe de aprovação de títulos de verbetes.
09. Equipe de editoração de verbetes.
10. Equipe de publicação de verbetes.
11. Equipe de revisão de verbetes.
12. Equipes técnicas do Holociclo.
C. Infraestrutura física:
13. Holociclo.
14. Holoteca.
15. Laboratórios conscienciológicos.
16. Sala de aula.
17. Sede da ENCYCLOSSAPIENS.
18. Tertuliarium.
D. Materiais específicos:
19. Chapa verbetográfica.
20. Enciclomática.
21. Enciclopédia da Conscienciologia Digital.
22. Listagens no site do ICGE.
23. Meganálise verbetográfica.
24. Planilha da Enciclopédia da Conscienciologia.
25. Pontoações da tertúlia do dia: número de presentes, perguntas presenciais e online.
26. Proposta de aprovação de neotítulos.
27. Revista Conscientia online.
28. Tertúlias gravadas no site das tertúlias.
29. Verbetes defendidos no site das tertúlias.
30. Verbete Verbete.
31. Verbetomática.
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E. Obras específicas:
32. Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral.
33. Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC).
34. Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO).
35. Dicionário de Verbos Conjugados da Língua Portuguesa.
36. Enciclopédia da Conscienciologia (EC).
37. Homo sapiens pacificus.
38. Homo sapiens reurbanisatus.
39. Manual de Redação da Conscienciologia.
40. Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia.
41. Manual dos Megapensenes Trivocabulares.
42. Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano.
43. Redação e Estilística da Conscienciologia.
44. 700 Experimentos da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o mundo verbetográfico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
02. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
03. Defesa do verbete: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
05. Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
06. Escolha do título verbetográfico: Verbetografologia; Neutro.
07. Holopensene saturado: Holopensenologia; Neutro.
08. Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Técnica da qualificação dos verbetes: Comunicologia; Neutro.
10. Textualidade verbetográfica: Conformaticologia; Neutro.
11. Verbetarium: Enciclopediologia; Homeostático.
12. Verbete: Comunicologia; Neutro.
13. Verbete-chave: Comunicologia; Homeostático.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

NO MUNDO VERBETOGRÁFICO, OS PESQUISADORES
DA CONSCIÊNCIA ENCONTRAM DIVERSAS CATEGORIAS
DE SUPORTES PARA PARTICIPAR DA ENCICLOPÉDIA
DA CONSCIENCIOLOGIA E QUALIFICAR O MENTALSOMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já adentrou o mundo verbetográfico? Quais têm
sido os resultados gesconológicos a partir desse contato?
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MURISMO
(MURISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O murismo é a tendência, prática, política ou comportamento de a consciência, conscin ou consciex, pautar a conduta pessoal com característica de falta de posicionamento, indefinição, não explicitação da própria opinião e ausência de autocomprometimento, gerando
a estagnação evolutiva e omissões deficitárias causadoras de prejuízo à auto e heterassistência
consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo muro deriva do idioma Latim, murus, “parede; cerca”. Surgiu no
Século XIII. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio
artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 1. Irresolutismo. 2. Indeterminismo. 3. Bifrontismo; posicionamento
ambíguo. 4. Demagogismo. 5. Oportunismo. 6. Abstencionismo antievolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo muro: antimurismo; extramuro; intermuros; intramuros; maximurismo; minimurismo; murada; murado;
muralha; muralhar; muramento; murar; mureta; murete; murismo; Murismologia; murista.
Neologia. As 3 expressões murismo, minimurismo e maximurismo são neologismos técnicos da Murismologia.
Antonimologia: 1. Decidismo; determinação. 2. Decidofilia. 3. Definição pessoal; posicionamento explicíto. 4. Antidemagogismo. 5. Monofrontismo. 6. Comprometimento. 7. Autorresolução.
Estrangeirismologia: o não uso do facultas agendi; o modus operandi antievolutivo de
não se expor; o apego ao status quo; o anceps animus; o auf dem Zaun; o autengano sobre the
right place; o two-faced; a falta de glasnost.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Murismo:
irresolução autoconsciente. Murismo é autengano.
Coloquiologia. Eis 6 expressões populares relacionadas ao tema: – o querer agradar
a gregos e troianos; o dançar conforme a música; o “chove não molha”; o “vai, não vai”; o nem
contra, nem a favor, muito antes pelo contrário; o ato de acender uma vela para cada santo.
Citaciologia: – “Quem não arrisca riscos calculados não petisca resultados consistentes
(Eugenio Mussak, 1949–)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da indeterminação; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade;
os criptopensenes; a criptopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os inferopensenes;
a inferopensenidade; os doxopensenes ausentes; a doxopensenidade vaga; a premência de neopensenes; a neopensenidade; a ativação dos lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autoortopensenização.
Fatologia: o murismo; a indefinição comportamental; a hesitação frente à fartura de opções; o retardamento das decisões; a inexistência de senso crítico; o uso de evasivas; a procura de
rodeios; a dissimulação; as atitudes reticentes; a intencionalidade ambígua; a indisponibilidade
pessoal; as vacilações estacionárias; a busca da zona de conforto; os comodismos; a procrastinação; o emprego de subterfúgios; as meia-medidas; o sociosismo; o politicamente correto; a con-
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duta da não exposição; a camuflagem anticosmoética; o antescondimento na pretensa neutralidade; a influência do medo do ridículo; a fuga pessoal às responsabilidades expressas no jargão lavar as mãos; a evasão do autenfrentamento; a não utilização do traço dormente homeostático
frente às escolhas; a falta de autenticidade consciencial; a defesa da autoimagem idealizada;
o descomprometimento; a inércia; a estupefação; as atitudes não autênticas do falso self; o não
aproveitamento das oportunidades evolutivas; o encolhimento consciencial; a despriorização;
a interprisão grupocármica; o comportamento antievolutivo típico da pessoa pusilânime; a permanência no acostamento da estrada evolutiva; a fuga do contrafluxo social; o incompléxis; a autossuperação pelo comprometimento evolutivo; a coragem fundamentada na autoconfiança; o desembaraço conquistado pela ação; o ato de assumir a responsabilidade com clareza; a qualificação
da intenção nas tomadas de posição; a convicção da meta existencial como bússola resolutiva;
o investimento no autodiscernimento consciencial nas autodeterminações; a substituição da lógica
sofista pela multidimensional; a implantação da maxicatarse cosmoética nas deliberações; a calibração da voliciolina atuando na superação do murismo; o aprendizado da postura assertiva cosmoética.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o antescondimento abrindo brecha para o assédio
extrafísico; as cicatrizes psicossômicas causando medo da autexposição; a negligência interassistencial na evitação da troca energética; o autassédio gerado pela indecisão; o Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático oferecendo ferramentas úteis para a reciclagem dos traços muristas ao intermissivista ressomado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo doentio inautencidade-despersonalização; o sinergismo
patológico hesitação-dissimulação.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; a falta do princípio do posicionamento pessoal (PPP); a omissão do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a carência do
princípio da responsabilidade interconsciencial; a fuga do princípio coexistencial da admiração-discordância; a ausência do princípio da autenticidade cosmoética; o desconhecimento do princípio da imprescindibilidade de autodecisões críticas na vida; o uso anticosmoético do princípio
filosófico do livre arbítrio.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a urgência da construção do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da argumentação; a teoria da decisão; a teoria da personalidade
cosmoética autoconsciente.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da
cosmovisão favorecendo a percepção das atitudes egoicas arraigadas; a técnica da higiene consciencial; a técnica do abertismo consciencial; a técnica da interlocução; a técnica de autexposição da conscin-cobaia; a técnica da qualidade da autointenção.
Voluntariologia: a reciclagem da postura murista sendo condição para a prática efetiva
do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Conviviologia Evolutiva;
o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invísivel
da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
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Efeitologia: o efeito da indecisão nas escolhas evolutivas; o efeito do escondimento
pessoal na afetividade imatura; o efeito da indeterminação no domínio energético; o efeito do
medo de autenfrentamento na convivência multidimensional; o efeito da política bifronte na evolução pessoal; o efeito da falta de autodecisão gerando heterodecisão; o efeito dos posicionamentos cosmoéticos nas reciclagens intraconscienciais (recins).
Neossinapsologia: as retrossinapses muristas atuantes, dispensáveis; as neossinapses
geradas pela superação dos bloqueios de interação consciencial.
Ciclologia: o ciclo covardia–indefinição pessoal–autoparalisação–incompletismo existencial; o ciclo das reciclagens significativas; o ciclo da decisão-tempo-ação.
Enumerologia: o murismo dos sentimentos (apatia afetiva); o murismo sexual (bissexualidade); o murismo político (infidelidade partidária); o murismo profissional (autoindefinição
vocacional); o murismo comunicativo (eufemismo); o murismo financeiro (indefinição econômica); o murismo evolutivo (autodescomprometimento proexológico).
Binomiologia: o binômio imaturidade consciencial–encolhimento consciencial; o binômio patológico indecisão-embromação; o binômio decidofobia–fraqueza cronicificada; o binômio incapacidade de definição–deficit evolutivo; o binômio posicionamento cosmoético–força
presencial vigorosa; o binômio autoconfiança–autopropulsão evolutiva.
Interaciologia: a interação procrastinação–omissão deficitária; a interação murismo-oportunismo; a interação condescendência-comodismo.
Crescendologia: o crescendo murismo-indefinismo-adesismo; o crescendo miniautodecisões-maxiautodecisões; o crescendo pensamento lúcido–decisão madura.
Trinomiologia: o trinômio vacilar-enlear-titubear; o trinômio oscilar-balançar-bambear; o trinômio acriticismo-apriorismose-interiorose; o trinômio autestima-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio autotransparência-autamostragem-autexplicitação; o trinômio da decisão aqui-hoje-já.
Antagonismologia: o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo avanço / recuo; o antagonismo pusilanimidade / discernimento; o antagonismo tibieza
/ destemor; o antagonismo ocultação / autexposição recicladora; o antagonismo covardia pessoal / coragem pessoal; o antagonismo fuga / assertividade cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo do murismo ser tomada de decisão; o paradoxo da decisão
de segundos alcançar anos de reverberação; o paradoxo das certezas serem relativas.
Politicologia: a argumentocracia; a refutaciocracia; a debatocracia; a interassistenciocracia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a autopesquisocracia; a democracia possibilitando as manifestações pessoais; a meritocracia evolutiva exigindo posicionamentos definidos.
Legislogia: a lei da identidade; a lei da empatia; a lei do maior esforço na sustentação
da convivialidade sadia; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a decidofilia; a criticofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a comunicofilia; a autorraciocinofilia; a heterorraciocinofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da indecisão; a síndrome do buscador-borboleta; a síndrome da mediocrização; a síndrome da pusilanimidade; a síndrome da despriorização evolutiva.
Maniologia: a abulomania; a mania da dúvida; a mania de fazer vista grossa; a mania de
postergar decisões.
Mitologia: o mito da certeza absoluta; o mito da decisão ideal; o mito do não posicionamento ser neutralidade; o mito de Janus.
Holotecologia: a apriorismoteca; a criticoteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a definoteca; a socioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Murismologia; a Parapatologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Debatologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Autodecidologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciometrologia; a Autorrecexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa indecisa; a personalidade ambígua; a consciência influenciável;
a pessoa flexíloqua; a conscin fósmea; a conscin manipuladora; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o murista; o equilibrista; o malabarista; o indefinido; o eterno descomprometido; o explorador; o político camaleão; o simulador; o matreiro; o espião-traidor; o bifronte; o buscador-borboleta; o autodecisor; o reciclante existencial; o autopesquisador; o comunicólogo; o exemplarista; o reeducador; o conviviólogo; o escritor; o verbetógrafo; o tenepessista;
o ofiexista; o projetor consciente; o conscienciólogo; o epicon lúcido; o homem de ação.
Femininologia: a murista; a equilibrista; a malabarista; a indefinida; a eterna descomprometida; a exploradora; a política camaleoa; a simuladora; a matreira; a espiã-traidora; a bifronte; a buscadora-borboleta; a autodecisora; a reciclante existencial; a autopesquisadora; a comunicóloga; a exemplarista; a reeducadora; a convivióloga; a escritora; a verbetógrafa; a tenepessista;
a ofiexista; a projetora consciente; a consciencióloga; a epicon lúcida; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens dubious; o Homo sapiens ambiguus; o Homo sapiens dissimulator; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens sugestionabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimurismo = a hesitação da conscin quanto à escrita de verbetes, querendo o bônus do autorrevezamento e não o ônus da pesquisa; maximurismo = a postura da consciência, ainda vacilante, no momento de reciclar o autoposicionamento antievolutivo crasso, já
identificado na condição de megatrafar.
Culturologia: a cultura do murismo; a cultura da autexposição cosmoética da conscin-cobaia invulgar; a cultura salutar do debate de verpons construindo a saída do murismo.
Taxologia. Segundo a Autolucidologia, eis, por exemplo, quanto à ocorrência, duas categorias de consciência murista com nível crescente de autoinconsciencialidade:
1. Eventual.
2. Habitual.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 20 comportamentos das consciências muristas, a serem reciclados:
01. Autocorrupção.
02. Autoderrotismo.
03. Autovitimização.
04. Busca da neutralidade: a aparente zona de conforto.
05. Comodismo.
06. Evitação de conflitos.
07. Falta de posicionamento.
08. Fuga da responsabilidade.
09. Hesitação.
10. Incapacidade de dizer não.
11. Inflexibilidade.
12. Insegurança.
13. Manipulação.
14. Mediocridade.
15. Necessidade de aprovação social: o loc externo.
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Ocultamento da realidade.
Oportunismo.
Ouvidos moucos: o fingir não escutar críticas.
Postura passiva.
Procrastinação: o ato de empurrar com a barriga.

Terapeuticologia. De acordo com a Reeducaciologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 6 providências assertivas cosmoéticas passíveis de contribuir na superação das condutas muristas:
1. Abertismo. Experienciar a ruptura de fronteiras e expor-se verbalmente, através da
escrita e do parapsiquismo cosmoético.
2. Aprimoramento. Aprimorar o mentalsoma visando o autodiscernimento, intelecção,
expansão cognitiva e autolucidez.
3. Autopesquisa. Identificar os trafares, admitir os trafores e buscar os trafais, potencializando a autoconfiança e a autestima.
4. Disponibilidade. Disponibilizar-se para a assistência com presteza e intencionalidade
cosmoética.
5. Flexibilidade. Habilitar-se a lidar com situações inesperadas, enfatizando o lado melhor de tudo.
6. Priorização. Optar pela solução mais simples e prioritária nas decisões (princípio
lógico da Navalha de Occam), com os fundamentos do “aconteça o melhor para todos”.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o murismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
03. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
04. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
05. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
06. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autorrespeito multidimensional: Autoconscienciometrologia; Neutro.
08. Bipartição de raciocínio: Conviviologia; Neutro.
09. Elogio controvertível: Conviviologia; Neutro.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Espera inútil: Experimentologia; Nosográfico.
12. Megarretrocesso: Autorretrocessologia; Nosográfico.
13. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
14. Omniexposição: Conviviologia; Neutro.
15. Silêncio omissivo: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO NOSOLÓGICA DO MURISMO IMPOSSIBILITA
A REESTRUTURAÇÃO PENSÊNICA SADIA, VITAL ÀS AUTODECISÕES, PREDISPONDO A CRIAÇÃO DE BLOQUEIOS
MENTAISSOMÁTICOS NOS BIFRONTES DECIDOFÓBICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui ainda posturas muristas? De qual categoria? Já refletiu sobre a autodinamização evolutiva a partir da reciclagem dessas posturas?
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MUSA CIENTÍFICA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A musa científica é a conscin ou personalidade humana vivendo à frente ou
junto de outra, quando considerada na condição de consciência inspiradora de reciclagens e pesquisas evolutivas, seja para se evitar, devido à imaturidade consciencial, ou imitar, ao modo de
modelo vivo de evolução (Evoluciologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo musa deriva do idioma Latim, musa, e este do idioma Grego, moûsa, “cada qual das 9 deusas, filhas de Zeus e Mnemósine, que dominavam a Ciência universal
e presidiam as Artes liberais; Ciência; Arte; palavra persuasiva com poder de restabelecer a paz
entre os homens”. Surgiu no Século XV. A palavra científica procede também do idioma Latim,
scientificus, de scientia, “conhecimento, saber; Ciência; Arte; habilidade, prenda”. Apareceu no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cobaia evolutiva. 2. Cobaio humano. 3. Espelho evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas musa científica, minimusa científica e megamusa
científica são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Animal subumano. 2. Cobaia subumana. 3. Musa artística.
Estrangeirismologia: o Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais; notadamente do autodiscernimento quanto à racionalidade multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cientificidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a força presencial; o poder do contágio pela imitação; a amizade imitativa;
o arrastamento do exemplo; o exemplo do pai para o filho; o exemplo da mãe para a filha; a contaminação do profissional para o outro; a competitividade; a versatilidade do exemplarismo interconsciencial; a fonte de inspiração de pesquisa; a influência mesológica; os modismos; a crista da
onda social; o choque das gerações; o conflito das faixas etárias; a influência horizontal, maior,
da mesma faixa etária; a influência vertical, menor, de faixa etária diferente; a modelagem comportamental; a inspiração heurística; a engenhosidade conscienciológica; a consciencialidade; o conscienciograma; o hibridismo musa artística–musa científica; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Colegiologia. Na análise da Experimentologia, a diferença básica da musa poética para
a musa científica é esta ser visível, objetiva, materializada, viva, racional, sem arroubos emocionais nem adorações, podendo estar também – a própria musa científica – pesquisando, com lógica, em linha idêntica a do pesquisador ou pesquisadora, ocorrendo o somatório potencializador
das informações, dentro do Colégio Invisível das Musas Científicas.
Filiologia: a autopesquisofilia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a biografoteca; a qualitoteca; a conscienciometroteca; a ciencioteca; a pesquisoteca.
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Conscienciologia Experimental; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Proxêmica; a Casuística; a Fatuística; a Caracterologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Infocomunicologia; a Interprisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o objeto humano disponível de experimentação; a anima nobilis conscienciológica; a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; os elementos da família nuclear; a consciência poliédrica; o elenco do imenso biotério humano.
Masculinologia: o nume moderninho; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor
consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o parceiro da dupla evolutiva; o homem amado
cobaio; o professor itinerante frente ao aluno; o componente da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI); o autopesquisador-autocobaia.
Femininologia: a musa científica; a musa-vilã; a musa-heroína; a deusa moderninha;
a parceira da dupla evolutiva; a mulher amada cobaia; a mulher madura perante a adolescente;
a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga;
a professora itinerante frente a aluna; a componente da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a autopesquisadora-autocobaia.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus, o modelo evolutivo do conscienciograma.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimusa científica = a voluntária interassistencial; megamusa científica
= o ser desperto.
Caracterologia. Pelos critérios da Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 10 categorias de musas científicas a fim de evidenciar o universo disponível das pesquisas interconscienciais conscienciológicas:
01. Musa científica ambígua.
02. Musa científica consciencioterapeuta.
03. Musa científica evoluciente.
04. Musa científica idosa: terceira idade.
05. Musa científica inversora: adolescente.
06. Musa científica maxidissidente: ex-espírita.
07. Musa científica minidissidente.
08. Musa científica multifacetada: engenheiro-psicólogo.
09. Musa científica polivalente.
10. Musa científica profissional.
Laboratório. No universo da Intrafisicologia, a vida humana é o imenso laboratório
evolutivo terrestre no qual somos todos – querendo ou não – cobaias, ou musas científicas, inspirando comportamentos, decisões, empreendimentos, acertos ou desacertos entre o livre arbítrio
e o determinismo dos princípios regendo o Cosmos, a Grupocarmologia ou a Policarmologia.
Mulher. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a mulher moderninha é sempre a musa
científica conscienciológica, seja natural, siliconada, remendada, anabolizada, anoréxica ou deformada.
Compulsoriedade. A partir da Consciencioterapia, a condição de musa científica ou
conscienciológica é compulsória para todas as personalidades humanas, sem exceção, independentemente de constrangimentos, timidezes, exibicionismos, cabotinismos, ironias e sarcasmos.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a musa científica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
2. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
3. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
4. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
5. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
6. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
7. Retomador de tarefa: Recexologia; Homeostático.

NO UNIVERSO DA EXPERIMENTOLOGIA, EM TESE, TODA CONSCIN É COBAIA UNIVERSAL DAS OUTRAS, QUERENDO OU NÃO, DE MODO RECÍPROCO DE INFLUÊNCIAS, EMPATIAS, COM BONS OU MAUS EXEMPLOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe se posicionar autocriticamente na condição
inevitável de musa inspiradora das outras pessoas? Você já aquilata a força de irradiação interconsciencial dos próprios exemplos e as respectivas consequências evolutivas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 136, 195 e 1.096.
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MÚSICA BÉLICA
(MUSICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A música bélica é a manifestação melódica patopensênica, incitadora de
agressividade pessoal ou coletiva, desde melodias incipientes e primárias até as mais complexas
e polifacetadas, ao serem assobiadas, cantadas, dançadas, faladas, ouvidas, sentidas ou parapercebidas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo música deriva do idioma Grego, mousikós, “relativo às Musas,
à poesia, às Artes e especialmente à música; aquele que cultiva a música; cantor”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo bélico procede do idioma Latim, bellicus, “bélico; relativo ou pertencente
à guerra”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Música belicosa; musicalidade bélica. 2. Marcha militar. 3. Canção
revolucionária. 4. Música de protesto. 5. Sonoridade guerreira. 6. Linguagem agressiva sonorosa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo bélico; antibelicismo; antibelicista; antibelicístico; antibelicosidade; bélica; belicismo; belicista; belicístico;
belicocêntrico; belicopensene; belicosa; belicosidade; belicoso; Belicosologia; beligerância; beligerante; beligerantismo; belígera; belígero.
Neologia. As duas expressões compostas música bélica simples e música bélica complexa são neologismos técnicos da Musicologia.
Antonimologia: 1. Música da Paz. 2. Música harmônica. 3. Arte surda; expressão áfona.
Estrangeirismologia: a berceuse; a lullaby; o side effect; o aftershock musical; a manu
militari musical; a Auflösung ornamental; a acciacatura antes da nota dissonante final; o sforzando enfático; o jazz accent (sotaque musical); o upgrade mentalsomático antibelicista.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das reações musicais.
Megapensenologia. Eis 7 megapenseneses trivocabulares relativos ao tema: – Existe
música esclarecedora. Há músicas enfermas. Há músicas homeostáticas. Música cria hábitos.
Música é poder. Músicas podem agredir. Sejamos musicais pacificamente.
Citaciologia. Eis citação da Musicologia pertinente ao tema: – O pensamento quanto
mais puro tem seu número e sua música (Maria Zambrano Alarcón, 1904–1991).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal e coletivo do belicismo; a fôrma holopensênica da
música bélica; os belicosopensenes; a belicosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;
os criptopensenes; a criptopensenidade; os melopensenes; a melopensenidade; os maturopensenes;
a maturopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autorretilinearidade pensênica.
Fatologia: a música bélica; a qualidade musical; o ouvido musical; o ansiosismo musical; a indústria musical; o mantra perturbador; a vinheta bélica; a sonoridade marcial; o psicossoma exacerbado pelos acordes dissonantes; a canga tribal da música; a consciência adormecida pela música bélica; as danças populares; os hábitos musicais de certos grupos étnicos; o movimento
estudantil musicado; a expressão coletiva patológica derivada de frases melódicas militantes;
o Conservatório Brasileiro de Música (CBM); a Escola Nacional de Música (ENM); os momentos musicais grandiosos; as megaapologias anticosmoéticas musicais; os pertúrbios musicados;
a distopia social pela música; o tolicionário musicado; a mnemônica musical induzida; os heterassédios sonoros; os pesadelos musicais; o holocarma das nações transcrito nas canções patrióticas;
a atribuição guerreira dos espetáculos monumentais energívoros; as badaladas missioneiras da
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Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) chamando prosélitos(as); o CD-ROM baratrosférico;
a sobreposição do subcérebro à cognição; as sutilezas sadias ou patológicas musicadas; o Manual
Pessoal de Prioridades (MPP); a cor e a linguagem do som; o nível evolutivo e socioeconômico
exposto nas escolhas musicais; o tino cognitivo apropriado à musicalidade sadia; as personagens
rítmicas, melódicas e harmônicas; os momentos musicais inesperados nas ICs e ECs; a Pedagogia
Sonora; as paisagens sonoras da CCCI; o autodiscernimento musical; os mimos musicais; o silêncio amparador; as obras musicais dignas de audição.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na eliminação de
bagulhos musicais; a desatenção às músicas baratrosféricas, plenas de fluxos sequenciais desarmônicos; a paracadência multidimensional do Curso Intermissivo (CI); a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; a parapsicosfera; a recuperação de cons magnos pela autopesquisofilia antibelicista; a Parapedagogiologia evolutiva através de harmonia, melodia e ritmo sadios; o semperaprendizado intermissivista, docente e discente, na temática musical bélica; as paramúsicas pacificadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autointrusão musical–autocomoção despercebida.
Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio da Holofilosofia; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) necessários à pacificação íntima.
Teoriologia: a teoria aplicada à prática (teática) da reeducação musical, vida após vida; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do despertamento físico musical; a técnica da recuperação da
consciencialidade sonora homeostática; a técnica do metrônomo estabelecendo padrão fixo aos
andamentos musicais; a técnica do detalhismo aplicada à neoeducação musical; a técnica do
aproveitamento máximo da musicalidade homeostática; a técnica do sobrepairamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica;
o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito da música bélica no ouvinte desatento; o efeito regressivo da música guerreira; o efeito do livro de guerra musicado; os efeitos colaterais da música bélica; os
efeitos imediatos e mediatos da música bélica; o efeito do megafoco interassistencial nas autopesquisas sobre musicalidade; o efeito da autosseriexialidade; o efeito da autotaquirritmia homeostática; o efeito do autencapsulamento energético, diário, padrão na antimusicalidade bélica.
Neossinapsologia: as paraneossinapses da anticonflitividade.
Ciclologia: o ciclo da evolução mentalsomática antibelicismo; o ciclo multiexistencial
pessoal (CMP) da atividade; o ciclo dos ódios revolucionários musicados, há séculos e séculos.
Enumerologia: a música intrusiva; a música depressiva; a música guerreira; a música
patriótica; a música comocional; a música psicossomática; a música mentalsomática.
Binomiologia: o binômio industrial gravadora-compositor(a); o binômio da arte musical produtores-fruidores; o binômio Música-Filosofia; o binômio pensenizar-agir; o binômio sadio verbação-recin; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio energia musical–neoenergia pacífica.
Interaciologia: a música sendo a interação de 3 elementos inseparáveis melodia (acentuação)–harmonia (arte matemática)–ritmo; a interação pensene bélico–ação agressiva; a interação 1% de inspiração–99% de transpiração.
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Crescendologia: o crescendo autossubjugação musical–ectopia vivencial; o crescendo
tacon-tares no antibelicismo musical.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio analisar-classificar-avaliar; o trinômio melódico andamento-compasso-expressão.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
música-ideia-consciência-cenário; o polinômio antibelicismo-detalhismo-tecnicidade-utilidade.
Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo.
Paradoxologia: o paradoxo do acalanto musical bélico; o paradoxo do supérfluo melodioso ser apaixonante.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a determinocracia; a evoluciocracia; a proexocracia (Cognópolis); a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei da ação e reação.
Filiologia: a autorraciocinofilia; a autevoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência parafisiológica; a síndrome da subestimação; a síndrome da mediocrização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do infantilismo; a síndrome do ansiosismo.
Holotecologia: a musicoteca; a midiateca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca;
a recexoteca; a recinoteca; a cientificoteca.
Interdisciplinologia: a Musicologia; a Harmoniologia; a Autopatopensenologia; a Autopolicarmologia; a Autocogniciologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Intraconscienciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia; a Pacifismologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin subcerebral; a conscin autodiscernidora; a consciência interassistencial; a conscin antimilitarista; a isca humana lúcida; a consciência pacificadora.
Masculinologia: o fã bélico; o torcedor bélico; o religioso bélico; o nacionalista bélico;
o estoquista bélico; o assobiador; o cantador; o dançarino; o falador; o observador; o ouvinte;
o olheiro; o sensitivo; o revolucionário; o militar estadunidense, John Philip Sousa (1854–1932),
compositor de marchas militares; o compositor inglês Edward William Elgar (1857–1934); o intérprete lúcido; o musicista; o musicólogo; o semperaprendente.
Femininologia: a fã bélica; a torcedora bélica; a religiosa bélica; a nacionalista bélica;
a estoquista bélica; a assobiadora; a cantora; a dançarina; a faladora; a observadora; a ouvinte;
a olheira; a sensitiva; a revolucionária; a militar Maria Quitéria de Jesus (1792–1853), primeira
mulher do Exército Brasileiro; a compositora; a intérprete lúcida; a musicista; a musicóloga;
a semperaprendente.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens mythicus; o Homo sapiens deficiens;
o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens ingennus; o Homo sapiens illucidus; o Homo
sapiens bellicosus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: música bélica simples = a música com melodia, harmonia e ritmo com
base em acordes elementares, para comunicar sutilmente a mensagem belicosa ao(à) receptor(a);
música bélica complexa = a música com melodia, harmonia e ritmo com base em acordes multifacetados para comunicar agressivamente a mensagem belicosa ao(à) receptor(a).
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Culturologia: a cultura de guerra motivada na religiosidade e / ou capitalismo; as taras
culturais; os idiotismos culturais; a pseudocultura; a hibernação cultural; a cultura inútil do boteco-teco de sempre; as teias socioculturais do multiculturalismo bélico.
Cruzados. Na ocasião das Cruzadas existiam os músicos vassalos “a capella”, assalariados, para acompanhar os senhores suseranos, em todos os eventos, principalmente nas guerras.
Terapeuticologia. A teática da Higiene Consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a música bélica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
05. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
06. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
07. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
08. Conscin-trafar: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
10. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Erro sutil: Errologia; Nosográfico.
12. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
13. Radiotismo musical: Parapatologia; Nosográfico.
14. Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Usina consciencial: Energossomatologia; Neutro.

O OBSCURECIMENTO GERADO PELA HARMONIA, MELODIA E RITMO PRÓPRIOS DA PATOMUSICALIDADE BÉLICA
PODE SER ELIMINADO PELA FORÇA NEOPENSÊNICA ANTIBELICISTA ALIADA AO AUTODISCERNIMENTO MUSICAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou, com lucidez, as possíveis músicas
bélicas do entorno pessoal e grupal? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o nível de autoqualificação apresentado por você quanto à seletividade musical?
Filmografia Específica:
1. Alexandre. Título Original: Alexander. Pais: EUA; Reino Unido; Alemanha; & Holanda. Data: 2004. Duração: 175 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Oliver Stone. Elenco: Colin Farrel; Val Kimer; Angelina Joli; Anthony Hopkins; Jared Leto; & Christopher Plummer. Desenho de Produção: Jan Roelfs. Direção de Arte: Kevin Phipps; Desmond Crowe; James Lewis; & Stuart Rose. Fotografia: Rodrigo
Pietro. Música: Vangelis. Cenografia: Jim Erickson. Efeitos Especiais: BUF Compagnie; & The Moving Picture Company (MPC). Companhia: Warner Bros.; Intermedia Films; Pacifica Films; Egmond Film Television; & IMF Internationale Medien und Film GmbH Co. 3; Produkitions KG. Sinopse: A História de Alexandre, conquistador macedônico. Aos
32 anos de idade possuia o mais vasto império conhecido.
2. Bom Dia, Vietnã. Título Original: Good Morning, Vietnam. Pais: EUA. Data: 1974. Duração: 103 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Barry Levinson. Elenco: Robin
Willians; Forest Withaker; Teng Thanh Tran; & Chintara Sukupatana. Desenho de Produção: Roy Walker. Direção de
Arte: Steve Spencer. Fotografia: Peter Sova. Música: Chris Andrews; & Alex North. Cenografia: Tessa Davies. Com-
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panhia: Silver Screen Partners III, & Touchstone Pictures. Sinopse: Disc-jóquei trabalha na rádio do exército no início da
intervenção militar americana no Vietnã e toda manhã coloca música para os soldados ouvirem no acampamento.
3. Johnny vai à Guerra. Título Original: Johnny Got His Gun. Pais: EUA. Data: 1971. Duração: 111 min.
Gênero: Drama. Idade: (censura) livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco; & Colorido. Direção: Dalton Trumbo.
Elenco: Timothy Bottoms; Kathy Fields; Marsha Hunt; Jason Robards; Donald Sutherland; & Diane Varsi. Desenho de
Produção: Bruce Campbell. Direção de Arte: Jeremy Kay; & Harold Michelson. Fotografia: Jules Brenner. Música:
Jerry Fielding. Cenografia: George R. Nelson; & Bob Signorelli. Companhia: World Entertainment. Sinopse: Durante
a Primeira Guerra Mundial, Johnny perde os braços, as pernas e todo o rosto. Mesmo assim, ainda encontra maneira de se
comunicar com os médicos.
4. O Mais Longo dos Dias. Título Original: The Longest Day. Pais: EUA. Data: 1962. Duração: 180 min.
Gênero: Guerra. Idade: (censura) livre. Idioma: Alemão; Francês; & Inglês. Cor: Preto e branco. Direção: Ken Annakin; et al. Elenco: John Wayne; Sean Connery; Henry Fonda; Rod Steiger; Robert Ryan; Peter Lawford; Robert Mitchum;
Richard Burton; Richard Beymer; & Sal Mineo. Desenho de Produção: Darryl F. Zanuck. Direção de Arte: Léon Barsacq; Ted Hawort; & Vincent Korda. Fotografia: Jean Bourgoin; Pierre Levent; Henri Persin; & Walter Wottitz. Música:
Maurice Jarre; & Paul Anka. Efeitos Especiais: Karl Baumgartmer; Karl Helmer; Augie Lohman; Robert MacDonald;
Alex Weldon; & Jean de Bretagne. Companhia: 20th Century Fox. Sinopse: Reconstituição histórica sobre os episódios
do Dia D, quando em 6 de junho de 1944, os aliados invadiram a França ocupada pelos nazistas.
Bibliografia Específica:
01. Adorno, Theodor Wiesengrund; Minima Moralia: Reflexões a Partir da Vida Lesada (Minima Moralia:
Reflexionen aus dem Beschädigten Leben); trad. Gabriel Cohn; 264 p.; 3 seções; 153 caps.; 1 apênd.; 22 x 15 cm; enc.;
Beco do Azouque Editorial; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 22, 30, 53, 57, 97, 133, 134, 142, 152, 184 e 236 a 247.
02. Andrade, Mario de; Dicionário Musical Brasileiro; apres. Tele Porto Ancona Lopez; coord. Oneyda Alvarenga; & Flavia Camargo Toni; XXXIV + 702 p.; 70 abrevs.; 26 enus.; 13 esquemas; 6 fotos; glos. 3.313 termos; 321
ilus.; 1.700 refs.; 24 x 17 x 4 cm; Itatiaia; Belo Horizonte, MG; 1999; páginas 346 a 373.
03. Bortoloti, Marcelo; O Maestro Revelado (Cartas Recém-digitalizadas de Villa-Lobos mostram Ressentimento por ser pouco valorizado no Brasil); Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.176; A. 43; N. 31; Seção: Memória; 3 fotos; São Paulo, SP; 04.08.10; páginas 80 a 82.
04. Clavell, James; A Arte da Guerra Sun Tzu (The Art of War by Sun Tzu); trad. José Sanz; 112 p.; 13 caps.;
20 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; 11ª Ed.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 1983; páginas 12, 18, 21 a 33 e 90 a 94.
05. Costa, Claudio; Evolução em Cadeia: Reciclagem de Um Presidiário pela Tenepes; col. Suzana Vieira;
pref. Waldo Vieira; revisores Ana Luiza Rezende et al.; 200 p.; 28 caps.; 1 E-mail; 33 enus.; 15 filmes; 1 foto; 1 tab.;
1 website; glos. 30 termos; 46 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 108 a 112 e 121 a 123.
06. Fux, Robert; Dicionário Enciclopédico da Música e Músicos (Kleine Musik-lexikon); trad. Hans Koranyi;
LXVI + 390 p.; 1 cronologia; 55 enus.; 8 esquemas; 118 fotos; glos. 10.000 termos; 183 ilus.; 59 microbiografias; 41 refs.;
ono.; 24 x 17 cm; enc; sob.; Gráfica São José; São Paulo, SP; 1957; páginas 145, 146, 207 a 229 e 321.
07. Horta, Luiz Paulo; Dicionário de Música (Dictionary of Music); revisores Carlos Alberto Medeiros; et
al.; trad. Álvaro Cabral; VIII + 424 p.; 10 diagramas musicais; 37 esquemas; glos. 3.500 termos; 14 ilus.; 2 tabs.;
1 apênd.; 23,5 x 16,5 cm; enc.; Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 223 a 250 e 253.
08. Mariz, Vasco; Dicionário Biográfico Musical: Compositores, Interpretes e Musicólogos; apres. Enio
Silveira; pref. Renato Almeida; 288 p.; 53 abrevs.; 1 cronologia; glos. 2.600 termos; 1 ilus; 1 microbiografia; 42 refs.; 26
x 18 cm; 2ª Ed. rev. e aum.; Philobiblion Livros de Arte; Rio de Janeiro, RJ; 1985; páginas 132, 223 a 271 e 273.
09. Martins, Sérgio; Trilha Sonora Para Tiranos (Como os Compositores Eruditos conviveram com os
Regimes Autoritários do Século XX); Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.972; A. 39; N. 35; Seção: História;
4 fotos; 1 tab.; São Paulo, SP; 06.09.06; páginas 132 e 133.
10. Nassáu, Rolande de; Nassáu: Dicionário de Música Evangélica; 200 p.; 54 abrevs.; glos. 1.620 termos;
15 grupos evangélicos representados; 24 ilus.; 4 apênds.; 22,5 x 16 cm; Edição do Autor; Brasília, DF; Abril, 1994; página 145.
11. Ribeiro, Lucia; A Guerra e a Música Pop; Artigo; Folha de S. Paulo; Diário; Ano 83; N. 27.022; Caderno: Ilustrada; Seção: Popload; 1 foto; 2 websites; São Paulo, SP; 28.03.03; página 2.
12. Sadie, Stanley; Dicionário Grove de Música (The Grove Concise Dictionary of Music); trad. Eduardo
Francisco Alves; XII + 1.048 p.; 210 abrevs.; 1 cronologia; 3 esquemas; glos. 10.500 termos; 190 ilus.; 1.500 refs.; 24
x 16,5 x 6 cm; enc.; sob.; Zorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; páginas 194, 394 e 632 a 638.
13. Sinzig, Pedro; Pelo Mundo do Som: Dicionário Musical; 614 p.; 151 abrevs.; 107 abrevs. medievais; 62
cronologias; 1.264 enus.; 16 esquemas; 36 fotos; glos. 5.697 termos; 337 ilus.; 7 questionários; 1.446 refs.; 24 x 16 x 3,5
cm; enc.; Livraria Kosmos Editora / Erich Zichner; Rio de Janeiro, RJ; 1947; páginas 136 a 138, 142, 151, 287, 324, 327,
379 e 570 a 572.
14. 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; 16 endereços; 110 enus.; 2 fotos; 200 fórmulas; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico;
16 websites; glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 255.
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INFANTIL BARATROSFÉRICA
(MUSICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A música infantil baratrosférica é a manifestação composicional melódica
patopensênica provocadora de assédios, bloqueios parapsíquicos e agressividade na conscin criança.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo música deriva do idioma Grego, mousikós, “que diz respeito às
Musas”, e por extensão, “à poesia, às Artes, especialmente à música; quem cultiva a música; instrução ou habilidade em música”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo infantil procede do idioma
Latim Tardio, infantilis, “de criança; infantil”. Apareceu no Século XVII. A palavra báratro deriva do idioma Latim, bárathrum, “abismo onde se lançavam os criminosos”, e esta do idioma Grego, barathron, “buraco profundo; abismo; voragem; inferno”. Surgiu no Século XVII. O termo
esfera procede também do idioma Grego, sphaira, “todo corpo redondo; bola para jogar”. Surgiu
no Século XV.
Sinonimologia: 1. Canção infantil baratrosférica. 2. Música infantil assediadora.
3. Melodia infantil baratrosférica. 4. Música infantil parapatológica. 5. Música infantil doentia.
Neologia. As 3 expressões compostas música infantil baratrosférica, música infantil baratrosférica simples e música infantil baratrosférica complexa são neologismos técnicos da Musicologia.
Antonimologia: 1. Música infantil recreativa. 2. Canção infantil pacificadora. 3. Melodia infantil homeostática.
Estrangeirismologia: as nursery rhymes; a lullaby.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das reações musicais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os patopensenes; a patopensenidade; as manifestações patopensênicas musicais reforçando o porão consciencial; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os ludopensenes;
a ludopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os sexopensenes; a sexopensenidade;
os zoopensenes; a zoopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade.
Fatologia: a música infantil baratrosférica; a memória musical; o ouvido musical; as parlendas assediadoras; a canção de ninar; a canção de brincar; as canções infantis exaltando a religiosidade; o uso de melodias qual forma de manutenção de tradições fossilizadoras; a amoralidade
nas canções infantis; o palco infantil no festival de rock and roll; a música infantil incitando a zooconvivialidade patológica; as estórias infantis cantadas; os programas radiofônicos voltados para
o público infantil; os programas televisivos para crianças; as letras musicais demonstrando erros
gramaticais e ortográficos; as metáforas inapropriadas das letras para falar da sexualidade; as músicas para adultos adaptadas para a conscin criança; os temas musicais infantis indutores do antiparapsiquismo; o movimento da canção infantil latino-americana, caribenha e brasileira frequentado pelos compositores e pesquisadores amauróticos em relação à multidimensionalidade; a polêmica sobre sexualização de cantores infantis; os jogos pedagógico-musicais infantis; a inteligência musical; a inteligência evolutiva (IE) da conscin ao selecionar as músicas ouvidas, seja na infância ou na idade adulta.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da desassimilação energética simpática (desassim); o encapsulamento energético; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o Curso Intermissivo (CI) enquanto paraprofilaxia às manifestações baratrosféricas da conscin na fase da infância.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assediador ritmo hipnotizador–jogo de palavras.
Principiologia: o princípio de a música não ser linguagem universal primária; o princípio da assedialidade interconsciencial; o princípio da imprestabilidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria das consréus; a teoria das afinidades pensênicas; a teoria dos afetos renovadores; a teática da reeducação musical; a teoria da inteligência musical; a teoria da
inteligência evolutiva.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional profilático; a técnica da inversão existencial; a técnica de ouvir a música com o mentalsoma; a técnica do discernimento musical; a técnica
pedagógica de a conscin criança compor temas musicais homeostáticos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório
conscienciológico das Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Paraeducação; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio
Invisível da Invexologia.
Efeitologia: o efeito nosográfico da música infantil baratrosférica; o efeito Mozart para
estímulo da cognição espacial; o efeito do canto na redução do cortisol; o efeito dos jogos musicais infantis para facilitar a comunicação verbal.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses com o desenvolvimento da inteligência
musical.
Ciclologia: o ciclo homeostático ouvir-refletir-esclarecer; o ciclo produção-circulação-recepção; o ciclo dos ódios revolucionários musicados, há séculos.
Binomiologia: o binômio patológico tema musical assediador–compositor assediado;
o binômio (dupla) compositor-produtor; o binômio música infantil–jogo.
Interaciologia: a interação tema musical hipnotizador–imaginação ilógica.
Crescendologia: o crescendo ouvinte acrítico–ouvinte crítico; o crescendo monoculturalismo–multiculturalismo–cultura multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio compositor-arranjador-educador; o trinômio cantar-percutir-brincar; o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio musical timbre-ritmo-melodia-harmonia; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio expressão musical–emotividade–fisiologia–parafisiologia.
Antagonismologia: o antagonismo canção baratrosférica / música mentalsomática.
Paradoxologia: o paradoxo de o acalanto poder não promover acalmia durante o sono;
o paradoxo de o lúdico poder ser fixador de conteúdos disciplinares.
Politicologia: a culturocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia;
a assistenciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no esclarecimento musical; a lei da ação
e reação; a lei 8.069 de 13 de julho de 1990 dispondo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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Filiologia: a musicofilia; a teofilia; a ludofilia; a fantasiofilia; a evoluciofilia; a reeducaciofilia; a pacificofilia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da alienação.
Maniologia: a musicomania.
Mitologia: o mito “quem canta os males espanta”; o mito de a música ser linguagem
compreendida universalmente.
Holotecologia: a musicoteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a ludoteca; a brinquedoteca; a invexoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Musicologia; a Conviviologia; a Psicossomatologia; a Invexologia; a Parapercepciologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Intraconscienciologia; a Mentalsomatologia; a Pacifismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; o ser interassistencial; a conscin lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o compositor de músicas infantis baratrosféricas; o artista inescrupuloso; o educador; o produtor; o arranjador; o animador cultural; o ator de peças de teatro infantis;
o contador de estórias; o evoluciente; o inversor existencial.
Femininologia: a compositora de músicas infantis baratrosféricas; a artista inescrupulosa; a educadora; a produtora, a arranjadora; a animadora cultural; a atriz de peças de teatro infantis; a contadora de estórias; a evoluciente; a inversora existencial.
Hominologia: o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens barathrus; Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo
sapiens rationabilis; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: música infantil baratrosférica simples = a criada com variações melódicas, rítmicas, harmônicas e tímbricas mínimas, simplórias servindo para comunicar qualquer patopensene; música infantil baratrosférica complexa = a criada com variações melódicas, rítmicas,
harmônicas e tímbricas complexas servindo para reforçar comportamentos, atitudes e mensagens
patológicas.
Culturologia: a cultura da irreflexão; os idiotismos culturais; a cultura da Holomaturologia; a cultura da Invexologia; a cultura da hiperacuidade multidimensional.
Taxologia. Segundo a Musicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 28 músicas
infantis baratrosféricas, mais comuns, em 5 países:
A. Argentina:
01. Arroz con leche.
02. Estaba la catalina.
B. Brasil:
03. A linda rosa.
04. Atirei o pau no gato.
05. Bicho papão.
06. Bidu.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Boi.
Carneirinho, carneirão.
Linda rosa juvenil.
Marcha soldado.
O cravo e a rosa.
Peixinhos do mar.
Samba lelê.
Senhora dona Sancha.
Tutu marambá.

C. França:
16. Jeanneton prend sa faucile.
17. Le maudit carillonneur.
18. Malbrough s’en va-t-en guèrre.
D. Inglaterra:
19. Ding dong Bell.
20. Georgie porgie, pudding and pie.
21. I know and old lady who swallowed a fly.
22. Jack and Jill.
23. Little miss muffet.
24. Mary, Mary quite contrary.
25. Ring around the Rosy.
26. Three blind mice.
E. Japão:
27. A moça de sapatos roxos.
28. Tooryanse.
Profilaxiologia: a escuta musical mentalsomática, identificando ocorrências anticosmoéticas nas canções infantis; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica; a responsabilidade quanto ao conhecimento dos recursos musicoterapêuticos; a música com racionalidade cosmoética, enquanto ferramenta interassistencial; o reconhecimento de timbres e harmonias anticonflitivas; a reeducação cosmoética interassistencial de compositores e compositoras; a teática da
Higiene Consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a música infantil baratrosférica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anestesia midiática: Psicossomatologia; Neutro.
02. Antiassistência musical: Comunicologia; Nosográfico.
03. Atitude educativa pró-evolução: Reeducaciologia; Homeostático.
04. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
05. Criatividade evolutiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
07. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
09. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
10. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
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Música bélica: Musicologia; Nosográfico.
Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
Pressão mesológica nociva: Intrafisicologia; Nosográfico.
Radiotismo musical: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.

A MÚSICA INFANTIL BARATROSFÉRICA PODE GERAR
ASSÉDIOS INTERCONSCIENCIAIS NA CONSCIN CRIANÇA.
URGENTE É PROMOVER A REEDUCAÇÃO PRIVILEGIANDO
TEMAS MUSICAIS HOMEOSTÁTICOS E EQUILIBRADORES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue identificar os temas patológicos ínsitos
à música infantil baratrosférica? Já seleciona as melodias homeostáticas auxiliares na educação
infantil?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo, Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403; abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 242 e 990.
2. Idem, Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 321, 390, 582,
678, 710 e 810.
Webgrafia Específica:
1. Senra, Ricardo; E eles? Caso MC Melody ofusca Erotização de Meninos no Funk; Reportagem; UOL;
Seção: Entretenimento; 27.04.15; 16h54; 2 fotos; disponível em: <http://musica.uol.com.br/noticias/bbc/2015/04/27
/e-eles-caso-mc-melody-ofusca-erotizacao-de-meninos-no-funk.htm>; acesso em: 15.05.15.
2. Idem; Ministério Público abre Inquérito sobre Sexualização de Mc Melody; Reportagem; Globo; Jornal;
Seção: Música; 24.04.15; 10h38; 2 fotos; disponível em: <http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/04/ministerio-publico
-abre-inquerito-sobre-sexualizacao-de-mc-melody.html>; acesso em: 15.05.15.

J. S. E.
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MUTUALIDADE DA COMUNICAÇÃO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A mutualidade da comunicação é a qualidade, característica ou técnica de
a conscin lúcida – o futuro autor ou autora – cercar no primeiro tempo, pesquisisticamente, determinado conceito, tema ou assunto, com abordagens multifacetadas, registradas por todos os vieses possíveis, constituindo razoável acervo ou bagagem cognitiva, a fim de cercar, no segundo
tempo, comunicativamente, a leitora ou o leitor interessado, por todos os flancos mentaissomáticos, divulgando os achados técnicos através de livro cosmoético ou da megagescon pessoal grafada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo mutualidade deriva do idioma Latim, mutus, “mútuo; recíproco;
emprestado; dado de empréstimo”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo comunicação procede
também do idioma Latim, communicatio, “ação de comunicar, de partilhar, de dividir”. Surgiu no
Século XV.
Sinonimologia: 01. Mutuação comunicativa. 02. Mutualismo comunicativo. 03. Mutualismo da comunicação. 04. Reciprocidade evolutiva. 05. Reciprocidade comunicativa.
06. Reciprocidade da comunicação. 07. Conexão interconsciencial. 08. Vínculo proexológico.
09. Coautoria indireta. 10. Intercooperação mentalsomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo mutualidade:
mútua; mutuação; mutual; mutualismo; mutualista; mutualística; mutualístico; mútuo.
Neologia. As 4 expressões compostas mutualidade da comunicação, mutualidade da comunicação mínima, mutualidade da comunicação mediana e mutualidade da comunicação máxima são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Comunicação pessoal. 2. Comunicabilidade individual.
Estrangeirismologia: o rapport mentalsomático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocomunicabilidade avançada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a semiconsciex.
Fatologia: a mutualidade da comunicação; a mutualidade das influências interconscienciais; a mutualidade da comunicação entre autores; a mutualidade da comunicação entre autores
e leitores; os autores antigos e modernos – os retrossócios bibliográficos – da comunicabilidade
dos conceitos libertários; a recepção laboriosa da comunicação técnica por parte do pesquisador
ou pesquisadora; a condição de intermediário do autor-pesquisador perante o tema sob pesquisa;
a divulgação das pesquisas pessoais; a distribuição dos achados técnicos aos leitores – ou neossócios mentaissomáticos – da comunicabilidade dos conceitos; a Uniescon; os retroconceitos; os
neoconceitos; as neoverpons libertárias; a era atual das supercomunicações técnicas; o fato de toda obra escrita pessoal ser, a rigor, resultado do trabalho conjunto de vários coautores indiretos;
as cobaias evolutivas recíprocas; a domesticação mútua da assistencialidade; a intercooperação
mentalsomática; a reciprocidade dos interesses evolutivos; os vínculos conscienciais; os desníveis
sadios das reciprocidades evolutivas.
Parafatologia: a mutualidade interdimensional; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as inspirações; as intuições; os
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amparos extrafísicos de função; o autor ou autora parapercepciologista; a projetabilidade lúcida
(PL); a psicografia; a pangrafia; as autorretrocognições; a mutualidade da comunicação entre
conscins e consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo entre o autor antigo, o autor atual e os leitores modernos.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da reciprocidade evolutiva
mentalsomática.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) das autoras e autores mentaissomáticos.
Tecnologia: a técnica da comunicação científica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico das autorretrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: o efeito do estilo do autor ou autora.
Neossinapsologia: as neossinapses do autor gerando neossinapses no leitor.
Ciclologia: o ciclo leitura do autor–leitura do leitor.
Interaciologia: a interação autor antigo–autor moderno; a interação (dupla) autor-leitor; a interação retrossócios bibliográficos–neossócios mentaissomáticos; as interações cognitivas paracérebro a paracérebro.
Crescendologia: o crescendo livro antigo publicado–livro atual a publicar.
Trinomiologia: o trinômio intelectual autor-tema-leitor; o trinômio (trio) autor antigo–
–autor atual–leitor moderno; o trinômio dependência-independência-interdependência.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) autor antigo–autor atual–consciex inspiradora–
–leitor moderno.
Antagonismologia: o antagonismo do autor atual criticando a própria obra antiga de
vida humana prévia; o antagonismo conhecimento panorâmico / conhecimento restrito.
Paradoxologia: o paradoxo curioso das autocitações do autor antigo e dessomado serem do mesmo autor atual, autorrevezador multiexistencial.
Politicologia: a democracia comunicativa.
Legislogia: as leis das pesquisas bibliográficas.
Filiologia: a leiturofilia; a pesquisofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a interassistencioteca; a grafopensenoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia;
a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Interaciologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens reciprocus; o Homo sapiens coparticipans; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mutualidade da comunicação mínima = a existente entre o autor e os autores citados; mutualidade da comunicação mediana = a existente entre o mesmo autor de ontem
e de hoje; mutualidade da comunicação máxima = a existente entre o autor, o autor citado
e a consciex inspiradora.
Culturologia: a cultura da comunicação interconsciencial máxima.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a mutualidade da comunicação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
03. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
08. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
09. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
10. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.

A MUTUALIDADE DAS COMUNICAÇÕES SOFISTICADAS
MERECE MAIORES INVESTIGAÇÕES E ESTUDOS APROFUNDADOS A FIM DE ENTENDERMOS MELHOR TODOS
OS MEANDROS DA EVOLUÇÃO DAS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a existência de todas as comunicações interconscienciais sofisticadas? Quais intercomunicações você desenvolve hoje?
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NANOTECNOLOGIA PRÓ-PAZ
(TECNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Nanotecnologia pró-paz é o emprego do ramo da Tecnologia ou da Ciência aplicada à manipulação das estruturas microscópicas em dimensões da escala equivalente ao
milionésimo de milímetro, ou bilionésimo de metro (10 -9m) – impossíveis de serem vistas a olho
nu –, ao exercício e vivência da paz entre os homens, mulheres e seres vivos no planeta Terra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo nano em do idioma Grego, nánnos, “excessiva pequenez”, ou nânos, “diminuto; anão; nanico”. Foi adotado no Sistema Internacional de Pesos e Medidas em
1960, equivalendo a 1 multiplicador 10-9”. O prefixo nano apareceu em cultismos da Lingua Portuguesa a partir do Século XIX. O vocábulo tecnologia procede também do idioma Grego, tekhnología, “tratado ou dissertação sobre alguma Arte; exposição das regras de alguma Arte”,
formado pelo radical tekhne, “Arte manual; artesania; indústria; habilidade”, e logia, derivado de
lógos, “Ciência; arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Surgiu no
Século XVIII. O prefixo pró provém do idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor
de; em prol de”. O termo paz deriva do mesmo idioma Latim, pax, “paz; estado de paz; tratado de
paz”. Apareceu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Nanociência pró-paz. 2. Biotecnologia pró-paz.
Neologia. As 3 expressões compostas Nanotecnologia pró-paz, Nanotecnologia pró-paz
profilática e Nanotecnologia pró-paz terapêutica são neologismos técnicos da Tecnologia.
Antonimologia: 1. Geneterapia pró-paz. 2. Astronomia pró-paz.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intelectualidade aplicada à paz.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a Nanotecnologia pró-paz.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da paz entre as conscins; o princípio da atomização cognitiva.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da paz.
Tecnologia: a técnica da Nanotecnologia.
Voluntariologia: os voluntários da paz.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores em geral.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da paz entre as pessoas.
Ciclologia: o ciclo evolutivo belicosidade subumana–pacificação humana.
Binomiologia: o binômio paz-saúde.
Interaciologia: a interação paz pessoal–paz coletiva.
Crescendologia: o crescendo paz coletiva–evolução humana.
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Trinomiologia: o trinômio pro-pro-pro (proposta-processamento-produto); o trinômio
profilaxia-saúde-tares.
Antagonismologia: o antagonismo paz / guerra.
Politicologia: a democracia; a tecnocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a tecnofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a tecnoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a intelectoteca; a pacificoteca;
a mentalsomatoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Tecnologia; a Parabiologia; a Paraterapeuticologia; a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Criteriologia;
a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens nanotechnologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens heuristicus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Nanotecnologia pró-paz profilática = a aplicada à área da Profilaxia, em
geral; Nanotecnologia pró-paz terapêutica = a aplicada à área da Terapeuticologia, em geral.
Culturologia: a cultura da Tecnologia com Cosmoética.
Tecnoteca. A Nanotecnologia pode ser estudada através da tecnoteca da Holoteca no
CEAEC.
Esperança. Perante a Paraterapeuticologia, apesar das nanopartículas tóxicas e do emprego da Nanotecnologia no belicismo, esta Neociência é a geradora de esperança palpável a favor da paz duradoura na Terra, componente da neorrevolução pós-industrial.
Interesse. A Nanotecnologia pode desviar o interesse das pessoas para outros objetos diferentes do belicismo, por exemplo, o conhecimento da Fisiologia Humana e melhoria da saúde
do Homem, ao modo de outra moderna Ciência, a Geneterapia.
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Áreas. Segundo a Parabiologia, a Nanotecnologia apresenta elevado interesse notadamente nas áreas da Biologia, Nanomedicina, Farmacologia e Profilaxia.
Taxologia. Conforme os princípios da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 100
características ou entradas do minivocabulário da Nanotecnologia, no Terceiro Milênio, a partir
do prefixo nano, a fim de alcançarmos a visão panorâmica do assunto:
01. Nanoamostra: a capacidade de armazenar informações. Exemplo: a possível reprodução da obra literária completa de William Shakespeare (1564–1616) na superfície de 0,2 milímetros.
02. Nanoampere: a unidade de medida de corrente elétrica equivalente a 10 -9 do ampere, símbolo nA.
03. Nanoanálise: a análise feita em células e moléculas para precisar desde doenças geneticamente herdadas até patógenos, utilizando as propriedades das nanoestruturas.
04. Nanoanel: o círculo completo formado de único cristal de óxido de zinco, com propriedades de semicondutor e de piezoelétrico, podendo ser utilizado como sensor, ressonador ou
transdutor.
05. Nanoarquitetura: o desenho dos agregados em nanoescala contribuindo para a otimização e o surgimento de novas propriedades.
06. Nanoassunto: a especulação das nanopossibilidades no universo da comunidade
científica.
07. Nanobateria: as nanoestruturas ânodo e cátodo, de fácil recarga e maior durabilidade.
08. Nanobiologia: a união da Nanotecnologia e da Biologia no desenvolvimento e implantação do biochip, computação molecular, Bioinformática, entre outras inovações.
09. Nanobiotecnologia: o emprego da Nanotecnologia nas Ciências da vida, envolvendo a Genômica, a Robótica e a descoberta de novas drogas e processos químicos.
10. Nanobolhas: as pequeníssimas bolhas de ar introduzidas nas vestimentas dos nadadores para reduzir o atrito com a água.
11. Nanocápsulas: a finíssima membrana, geralmente polimérica, isolando substâncias,
líquidas ou sólidas, do meio externo.
12. Nanocarreadores: o pó para aplicação de antinflamatórios, reduzindo os efeitos colaterais.
13. Nanocatalisadores: as substâncias químicas em nanopartículas, do grupo dos metais de transição, utilizadas na eliminação de compostos indesejados dos processos industriais.
14. Nanochifre: o rearranjo do carbono do nanotubo em estruturação cônica, sendo utilizada nos eletrodos das pilhas, aumentando em 10 vezes o rendimento.
15. Nanochip: o circuito integrado com características elevadas de densidade, armazenamento, processamento e velocidade, com menor consumo e custo.
16. Nanociência: o estudo dos fenômenos e da manipulação dos materiais na escala atômica, molecular e macromolecular, com propriedades peculiares.
17. Nanocinto (Nanobelt): a longa estrutura na forma de fita podendo servir de base para a construção de nanodispositivos.
18. Nanocirurgia: a reparação molecular e a cirurgia de célula.
19. Nanocódigo de Barras (Nanobarcode): o arranjo de faixas de nanopartículas de vários metais como ouro, prata, platina e níquel, gerando extrema quantidade de padrões distintos.
20. Nanocompósitos: a combinação de metais, cerâmicas, polímeros e biomateriais, alterando a dureza, transparência e porosidade dos novos materiais.
21. Nanocomputador: o computador constituído de partes mecânicas e eletrônicas na
escala molecular.
22. Nanocosmos: a dimensão na qual a Física, a Biologia e a Química se juntam.
23. Nanocoulomb: a unidade de medida de carga elétrica equivalente a 10-9 do Coulomb,
símbolo nC.
24. Nanocronômetro: o relógio ou cronômetro construído com nanocomponentes.
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25. Nanocuriosidade: a imaginação para criar novas tecnologias. Manipulando os átomos é possível obter-se realidades ainda inimagináveis.
26. Nanodesign: a concepção de produtos utilizando a Nanotecnologia.
27. Nanodidatismo: a preocupação com a qualidade na divulgação da Nanociência.
28. Nanodispositivos: os componentes primários com sensor, transistor e outros utilizados nos nanossistemas.
29. Nanodosímetro: a película utilizada como sensor para medir a radiação ultravioleta.
30. Nanodrives: a memória compacta e de alta capacidade.
31. Nanoeletromecânico: os nanodispositivos eletromecânicos.
32. Nanoeletrônica: a Eletrônica aplicada na nanoescala.
33. Nanoengrenagem: a engrenagem fabricada com nanotubos de carbono.
34. Nanoescala: a escala compreendida de 0,1 a 100 nanômetros.
35. Nanoesferas: o sistema monolítico de formato esférico, no qual o fármaco encontra-se homogeneamente disperso ou solubilizado no interior da matriz polimérica ou cerosa.
36. Nanoestruturado: o material potencializado nas propriedades físicas e químicas.
37. Nanoestruturas: as diferentes combinações estruturais do carbono como nanotubos,
nanoesferas, nanofitas e outras básicas da Nanotecnologia.
38. Nanoética: a discussão sobre a Nanotecnologia para a realidade humana.
39. Nanofabricação: a manufatura molecular.
40. Nanofarad: a unidade de medida de capacitância equivalente a 10-9 do farad, símbolo nF.
41. Nanofarmacologia: a geração de medicamentos capazes de atingir somente o tecido
enfermo, maximizar as ações e minimizar os efeitos prejudiciais.
42. Nanofármacos: os medicamentos à base de nanopartículas, podendo se localizar em
alvos específicos, entrando em túbulos tumorais de diâmetro da ordem de 50 nanômetros.
43. Nanofibras: as fibras sintéticas utilizadas na regeneração óssea.
44. Nanofiltração: a membrana polimérica com poros de diâmetro na faixa de 1nm, utilizada na purificação de água, ar, em inúmeros processos industriais.
45. Nanofios: a configuração molecular com propriedades elétricas ou ópticas.
46. Nanofitas: o substrato na forma de superfície plana.
47. Nanofobia: o medo da Nanotecnologia.
48. Nanofotônicos: os dispositivos nanotécnicos ligados à comunicação óptica.
49. Nanoglossário: a lista dos termos ligados à Nanotecnologia.
50. Nanograma: a unidade de medida de massa equivalente a 10-9 do grama, símbolo ng.
51. Nanohenry: a unidade de medida de indutância equivalente a 10-9 do henry, símbolo nH.
52. Nanoimagem: a criação das imagens de átomos ou de artefatos nanométricos promovida pelos microscópios de tunelamento ou de força atômica.
53. Nanoímãs: as minúsculas partículas magnéticas com múltiplas aplicações, desde
coadjuvante no combate ao câncer à despoluição das águas.
54. Nanoimpressão: o tipo de litografia na nanoescala.
55. Nanoinjetor: a possibilidade do nanorrobô, vagando pelo sistema sanguíneo, injetar
substâncias e capturar amostras de sangue para testes.
56. Nanokelvin: a unidade de medida de temperatura equivalente a 10-9 do kelvin, símbolo nK.
57. Nanolaser: o menor laser mede 100 nanômetro de diâmetro e emite pulsos de luz
ultravioleta.
58. Nanoled: a fonte de luz diminuta com alto rendimento lumínico usada em biossensores.
59. Nanolitografia: a escrita na nanoescala.
60. Nanolitro: a unidade de medida de capacidade equivalente a 10-9 do litro, símbolo nl.
61. Nanomania: o investimento financeiro expressivo do mundo inteiro na Nanotecnologia.
62. Nanomanipulação: a manipulação de itens na escala atômica ou molecular a fim de
produzir estruturas precisas.
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63. Nanomanipulador: o sistema de realidade virtual conectado ao microscópio de tunelamento permitindo ao usuário ver, tocar e manipular átomos.
64. Nanomáquina: o artefato feito por manufatura molecular.
65. Nanomateriais: os materiais estruturados de propriedades intrínsecas de composição, estrutura e morfologia, onde há a dimensão menor de 100 nm.
66. Nanomedicina: o uso da Nanotecnologia para interagir com células, tecidos e processos biológicos no diagnóstico e tratamento das enfermidades.
67. Nanomemória: o aumento da capacidade de 12 para 35 gigabites por centímetro
quadrado da densidade e da velocidade de leitura das memórias digitais.
68. Nanometalurgia: a fabricação de metais ou configurações metálicas na dimensão
molecular.
69. Nanométrica: a medida na escala nano, equivalente a 1 multiplicador 10 -9.
70. Nanômetro: a unidade de medida de comprimento equivalente a 10 -9 do metro, símbolo nm.
71. Nanometrologia: a Ciência da medição de comprimento ou tamanho, força, massa
e propriedades elétricas, em escala nanométrica.
72. Nanomola: a estrutura helicoidal com propriedades piezoelétricas, com interesse da
área biomédica.
73. Nanomotor: o motor menor em relação ao vírus, possuindo rotor de ouro fixado em
eixo de nanotubo de carbono.
74. Nanonewton: a unidade de medida de força equivalente a 10-9 do Newton, símbolo nN.
75. Nanoodontologia: o uso da Nanotecnologia na Odontologia.
76. Nanoóptica: a interação da luz e matéria na nanoescala.
77. Nanooscilador: o sistema tubo-tubo capaz de oscilar na ordem dos Gigahertz.
78. Nanopartículas: as unidades formadoras de arranjos bi e tridimensionais nos chamados sólidos nanoestruturados.
79. Nanopipeta: a pipeta utilizada na nanodimensão para controlar a liberação ou a remoção de elementos químicos.
80. Nanoplotadora (Nanoplotter): o dispositivo de desenhar com linhas da largura de
30 moléculas.
81. Nanoporos: o material de propriedades adsorventes e absorventes apresentando potencial para questões ambientais como retirar metais pesados tipo arsênico e mercúrio.
82. Nanoproteção: as nanopartículas de titânio para produzir os protetores solares mais
avançados.
83. Nanorrede: a articulação para mobilizar pesquisadores, empresários e fontes financiadoras.
84. Nanorrelâmpago: o fluxo de ar gerado ionicamente em microescala.
85. Nanorrevolução: a evolução do domínio humano sobre a matéria.
86. Nanorrobô: a Robótica montada a partir dos nanocomponentes.
87. Nanorrotor: o menor rotor elétrico construído é 2 mil vezes menor comparado ao
fio de cabelo.
88. Nanossegundo: a unidade de medida de tempo equivalente a 10 -9 do segundo, símbolo ns.
89. Nanossensor: o sensor de movimento tornando os sismógrafos obsoletos.
90. Nanossistemas: os nanodispositivos associados para atender a propósitos mais complexos, podendo chegar ao tamanho macroscópico.
91. Nanossonda: a máquina de filmar, diagnosticar e fazer relatório sobre a doença no
interior do soma.
92. Nanossonhos (Nanodreams): a produção de contos, novelas, filmes e livros de ficção científica, abordando os prováveis avanços da Nanotecnologia na sociedade futura, por exemplo, o livro Viagem Fantástica, de Isaac Asimov (1920–1992).
93. Nanotecnologia: a Tecnologia de ver e manipular átomos, criando estruturas moleculares diferenciadas objetivando produto final mais resistente, barato, leve, preciso e adequado.
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94. Nanotermômetro: os cilindros de carbono, diâmetro inferior a 50nm, contendo líquido de gálio para medir temperaturas de até 500ºC, utilizados em microambientes.
95. Nanotijolos: a nanofabricação bottom-up (de baixo para cima) utilizando átomos
e moléculas como se fossem tijolos.
96. Nanotransistor: o transistor do tamanho molecular.
97. Nanotubos: os cilindros moleculares ocos, sendo o principal de carbono, apresentando propriedades mecânicas, elétricas e térmicas excepcionais.
98. Nanousinagem: a modificação da estrutura dos nanomateriais ou moléculas.
99. Nanovolt: a unidade de diferença de potencial elétrico equivalente a 10-9 do volt,
símbolo nV.
100. Nanowatt: a unidade de medida de potência equivalente a 10-9 do watt, símbolo nW.
Intimismo. Pelos critérios da Somatologia, a Nanotecnologia pode levar-nos ao máximo
centrismo no intimismo das moléculas-mater do soma, ou corpo humano, a fim de alcançarmos
a Terapêutica Avançada de órgãos e sistemas biológicos humanos.
Nanocamisa. No futuro poderemos usar a nanocamisa a partir de nanotubos enfileirados, veste mais resistente em comparação com a seda e à prova de balas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Nanotecnologia pró-paz, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
03. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
04. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
05. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
06. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
07. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
09. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
10. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

QUEM SE APLICA À PESQUISA DA NANOTECNOLOGIA
PRÓ-PAZ PODE RECICLAR PARA MELHOR A EXISTÊNCIA, AQUI E AGORA, DEDICANDO-SE À MELHORIA
DA SAÚDE, AJUDANDO A SALVAR VIDAS HUMANAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem acompanhando a evolução da Nanotecnologia? Você vê potencialidades nesta Neociência para a instalação da paz entre os homens?
Bibliografia Específica:
1. Régis, Ed; Nano: A Ciência Emergente da Nanotecnologia: Refazendo o Mundo – Molécula por Molécula (Nano: The Emerging Science of Nanotechnology: Remaking the World – Molecule by Molecule); trad. Alexandre
Tort; 304 p.; 16 caps.; cronologias; 15 enus.; 2 esquemas; 1 fórmula; 1 tab.; 73 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Rocco; Rio de
Janeiro, RJ; 1997; páginas 15 e 16.
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 844 a 847.
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NARCISISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O narcisismo é a qualidade, característica, estado ou condição da consciência autabsorta, ainda imatura quanto à teática da autonomia consciencial e do amor consciencial
puro, buscando incessantemente ser admirada.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra narciso procede do idioma Latim, narcissus, “narciso”, e este do
idioma Grego, nárkissos, “narciso (flor)”, antropônimo de Narkissos, “Narciso, filho do deus fluvial Cêfisos e da ninfa Leiriope, punido por Afrodite por ter repelido Eco, viu-se enamorado da
própria imagem refletida nas águas de determinada fonte”. Surgiu no Século XVII. O sufixo ismo
provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade
característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O termo narcisismo apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 1. Autolatria. 2. Egoísmo paroxístico. 3. Egolatria. 4. Autengrandecimento. 5. Ensimesmamento patológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo narcicismo:
narcisar-se; narcíseo; narcísica; narcísico; narcisista; narcisístico; narcisoide; supernarcisista.
Antonimologia: 1. Altruísmo. 2. Empatia. 3. Humildade. 4. Universalismo. 5. Fraternismo.
Estrangeirismologia: a docta ignorantia; o glamour; a aura popularis; o modus operandi narcisista.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade fraterna.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contrapondo o tema: – Narcisismo:
falsa autoconfiança.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de superioridade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os infantopensenes; a infantopenenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; o holopensene pessoal de querer levar vantagem.
Fatologia: o narcisismo; o megatrafar da arrogância; o cabotinismo; a incapacidade de
dar e receber amor puro; o amor condicional; os 3 modos de operação dos esquemas cognitivos
característicos do transtorno da personalidade narcisista (arrogo, criança solitária e autoconfortador desligado); a criança vulnerável encoberta em todo narcisista; o esquema desadaptativo remoto de privação emocional; o esquema desadaptativo remoto do abandono; o esquema desadaptativo remoto da defectividade / vergonha; as coleiras do ego; o patriotismo; a classe; a igreja;
a raça; a escola; o partido; o clube; a ignorância quanto ao círculo vicioso do narcisismo; a hostilidade; o autengano; a dissimulação; a exploração; a dominação; a competitividade; a inveja; os limites irrealistas (tratamento severo ou indulgente) na educação; a falta de limites internos; as
compulsões de todo tipo; os vícios; a educação sem limites; a ausência dos pais na educação;
a criança criada pelos avós; a família especial; a superespecialização profissional; a competência;
a valorização excessiva de si mesmo; o culto do eu; a autoimagem imaginária; a eminência parda;
as voltas em torno do próprio umbigo; a incapacidade de empatia; a vaidade exacerbada; o uso
social automático de máscaras para hipercompensar os sentimentos de defectividade e privação;
o sucesso a qualquer custo; a persuasão; a dogmatização; o desejo de ser especial; a falta de limi-
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tes internos; a hostilidade e agressividade enquanto estilo diante de frustrações; a intimidação;
o status social; o narcisismo “dentro do armário” ou imaginário; a manipulação; o uso dos outros
enquanto objetos de satisfação pessoal; o desligamento da realidade enquanto fuga das emoções
provenientes da criança solitária; a evitação dos esquemas pela fuga da realidade; os comportamentos aditivos e compulsivos; a insuficiência dos critérios psiquiátricos e psicológicos para
a psicopatologia do transtorno da personalidade narcisista; a percepção ambígua relativa à autoridade; a busca por parceiros não amorosos; a supervalorização inicial e desvalorização posterior
do parceiro amoroso enquanto forma de refirmar o próprio status; o respeito do narcisista a pessoas as quais os enfrentam e reagem a eles; a exigência de satisfação de todas as necessidades
pessoais; o narcisismo de grupo; o megatrafar da arrogância; a expressão habitual da presunção;
autodileção egoísotica; a busca da atenção sobre si; a sobrevalorização de si; a genialidade imaginária; a ânsia pela fama; a ânsia pela santificação religiosa; a busca da canonização; o populismo
exacerbado; o poder temporal; o ego exorbitante; a exultação de se sentir singular; a hipersensibilidade às críticas; a jactância; a imodéstia; o orgulho; o exibicionismo; a reestruturação dos esquemas cognitivos objetivando o comportamento adaptativo e o consequente autodesassédio; o espectro do transtorno da personalidade narcisista; a benignidade; a compaixão; a escolha por parceiros carinhosos e generosos exemplaristas da doação sem expectativa de troca; o autodiscernimento.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a iscagem
consciente e inconsciente; o autencapsulamento inconsciente; a ectoplasmia assediadora; a dominação do megassediador sobre os satélites de assediadores; a sedução holochacral; a sedução sexochacral; o congressus subtilis; as comunexes baratrosféricas de culto ao status; a predisposição
energética à heterassedialidade; a atuação dos megassediadores extrafísicos; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a perda da conexão com os amparadores; a antiprimener;
a melex; a inspiração baratrosférica; a autoprocedência baratrosférica; a falta de inteligência evolutiva (IE); as disputas de poder na dimensão extrafísica; os bloqueios energossomáticos; a descompensação energética; a assim patológica; o heterassédio extrafísico; a vampirização das energias conscienciais; a proéxis ectópica; os paravínculos do gregarismo patológico; as paramizades
nosográficas; a reprodução da avidez baratrosférica por sexo e poder; a sofreguidão por energias
conscienciais (ECs); a parailicitude; as possessões e as semipossessões interconscienciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico egoísmo-orgulho-vaidade; o sinergismo obnubilador poder-orgulho-vaidade; o sinergismo poder-paixão-narcisismo no desencadeamento
dos megassurtos patológicos nos líderes.
Principiologia: a admissão do princípio grupal de juntos se ir mais longe; as recins para
a aplicação do princípio de desejar o melhor para todos; o princípio da empatia “os afins se
atraem”; o princípio do assistente ser o maior assistido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto ferramenta para superar
o narcisismo.
Teoriologia: a teoria dos esquemas desadaptativos remotos.
Tecnologia: as técnicas terapêuticas e paraterapêuticas de desconstrução de esquemas
e mudança de modos disfuncionais para funcionais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoética;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico de retrocognições; o laboratório Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos da distorção cognitiva quanto à realidade interna e externa nas
relações interconscienciais; a frustração enquanto efeito da limitação de recursos; os efeitos dos
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esquemas desadaptativos remotos e dos modos disfuncionais na escolha dos relacionamentos, da
profissão e dos trabalhos; o efeito dos reforços dos responsáveis sobre os esquemas desadaptativos remotos, por exemplo, autocontrole-autodisciplina insuﬁcientes; os efeitos do curso de Medicina formando narcisistas; os efeitos do curso de Direito formando narcisistas; os efeitos narcisistas da aprovação (amor condicional) na criança; os efeitos das banalidades; os efeitos interpresidiários grupocármicos da vaidade; os efeitos renovadores da autopesquisa.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo processo terapêutico e paraterapêutico
do narcisismo.
Ciclologia: o ciclo distorções cognitivas–estratégias de enfrentamento desadaptativas–
–esquema desadaptativo; o ciclo crença central–crenças intermediárias (regras)–pensamento automático; o ciclo modo criança solitária–autoconfortador desligado; o ciclo criança-mimada–
–adulto-criança; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo esquema desadaptativo–comportamento disfuncional; o ciclo melancolia intrafísica (melin)–melancolia extrafísica (melex).
Binomiologia: o binômio patológico narcisismo-cabotinismo; o binômio patológico
egoísmo-orgulho; o binômio patológico autoperdoador-heteroimperdoador; o binômio umbiguismo-egocentrismo; o binômio perenidade do esquema–volatilidade da resposta; o binômio autodireito-heterodever; o binômio antifraternidade-antiassistencialidade.
Interaciologia: a interação egocentrismo-agressividade; a interação egocentrismo-arrogância; a interação egocentrismo-imaturidade; a interação egocentrismo-isolacionismo; a interação egocentrismo–manipulação consciencial; a interação egocentrismo-avareza; a interação
egocentrismo–porão consciencial; a interação superproteção-permissividade; a interação frustração das necessidades–emoções fortes; a interação impaciência-irritabilidade; a interação gravidade-frequência; a interação temperamento-mesologia.
Crescendologia: o crescendo patológico narcisismo-melin; o crescendo egocentrismo
infantil insuperado–egoísmo adulto cronicificado; o crescendo criança vulnerável–adulto saudável; o crescendo intencionalidade egocêntrica–intencionalidade cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio arrogânica-antipatia-egoísmo; o trinômio lutar-fugir-paralisar; o trinômio estrutura-armação-conformação; o trinômio pensar–agir–relacionar-se por meio
dos esquemas desadaptativos; o trinômio hipercompensação-evitação-resignação; o trinômio indulgência demasiada–limites irrealistas–liberdade sem regras.
Polinomiologia: o polinômio possessivo eu-meu-nós-nosso.
Antagonismologia: o antagonismo conscienciocentrismo / egocentrismo; o antagonismo altruísmo assistencial / egoísmo assediador; o antagonismo egolatria / egocídio; o antagonismo desprendimento / ganância; o antagonismo superioridade / confrontação; o antagonismo desregramento / responsabilidade; o antagonismo fazejamento / planejamento; o antagonismo individualismo / colaboração; o antagonismo autocracia / submissão; o antagonismo respeito reivindicado / autoconfiança; o antagonismo minipeça de maximecanismo / maxipeça de minimecanismo; o antagonismo autossuficiência / carência; o antagonismo anonimato / reconhecimento;
o antagonismo homeostase holossomática / falsos prazeres; o antagonismo narcisismo clássico
/ arrogo puro.
Paradoxologia: o paradoxo da arrogância enquanto hipercompensação do esquema de
defectividade-vergonha; o paradoxo da arrogância enquanto compensação da criança vulnerável; o paradoxo da autopensenização egocentrada manipulável pelos exopensenes; o paradoxo
de o autengrandecimento do ego poder ser autodesrespeito consciencial.
Politicologia: a anomia; a heteronímia; a autocracia; a ditadura; a democracia direta;
a meritocracia; a genuflexocracia; a gurucracia; a assediocracia; a escravocracia.
Legislogia: a lei do carma impulsionando o egocêntrico, inevitavelmente, para fora de
si; a lei do retorno; a lei de ação e reação; a lei da identidade; a lei de Gerson; a lei da interassistencialidade; a lei das interprisões grupocármicas; a lei do menor esforço.
Filiologia: a hedonofilia; a idolofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a parapsiquismofobia.
Sindromologia: a síndrome da vítima narcisista; a síndrome do ostracismo; a síndrome
do benfeitor; a síndrome da autossantificação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome
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da insegurança pessoal; a síndrome da mediocrização existencial; a síndrome de “Tieta”; a síndrome do narcisismo maligno; a síndrome do poder; a síndrome do narcisismo de grupo.
Maniologia: a doxomania; a egomania; a lalomania; a megalomania; a riscomania;
a gurumania; a narcisomania; a mania de grandeza; a videomania; a sexomania.
Mitologia: o mito do sangue azul; o mito do reino dos escolhidos; o mito da raça ariana; o mito da cura completa dos esquemas; o mito de Narciso; o mito da fama intrafísica; o mito
da perfeição; o mito de não haver carinho, atenção ou admiração suficientes a todos.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a egoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a psicoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicologia Cognitiva; a Psiquiatria; a Sociopatologia; a Interaciologia; a Holobiografologia; a Conscienciometria; a Consciencioterapia; a Assediologia; a Autocriticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciêncula; a criança especial; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin manipuladora; a conscin hedonista; a isca humana inconsciente; a consciex satélite de megassediador; a consener.
Masculinologia: o narcisista; o infantil; o arrogante; o autengrandecedor; o desligado;
o complacente; o descompromissado; o dominador; o egoísta; o hipercompensador; o irresponsável; o megalomaníaco; o mimado; o adulto-criança; o aluno especial; o reizinho; o superexigente;
o superior; o chief executive officer (CEO); o ph. Deus; o doutor honoris causa; o médico; o advogado; o juiz; o político; o artista; o chefe; o patrão; o ditador; o paraninfo; o padrinho; o cicerone; o lord; o monarcólatra; o vaidoso; o jocoso; o autoglorificado; o elitista; o esnobe; o almofadinha; o menicaca; o petimetre; o nariz empinado; o vampiro extrafísico; o guia amaurótico;
o megassediador; o íncubo; o riscomaníaco; o viciado; o fanfarrão; o dono do mundo; o metidão;
o todo poderoso; o rei da cocada preta; o bambambã; o mandão; o classudo; o desdenhoso;
o gostosão; o presunçoso; o posudo; o privilegiado; o insolente; o melindroso; o superorgulhoso;
o autotriunfalista; o exibicionista; o tantalizador; o cabotinopata; o homem autoconsiderado maioral insubstituível; o metido; o superdotado; o megassediador; o pré-serenão vulgar; o conscienciólogo; o professor de Conscienciologia; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tertuliano; o voluntário da Conscienciologia.
Femininologia: a narcisista; a infantil; a arrogante; a autengrandecedora; a desligada;
a complacente; a descompromissada; a dominadora; a egoísta; a hipercompensadora; a irresponsável; a megalomaníaca; a mimada; a adulto-criança; a aluna especial; a princezinha; a superexigente; a superiora; a CEO; a ph. Diva; a doutora honoris causa; a médica; a advogada; a juíza;
a política; a artista; a chefe; a patroa; a ditadora; a paraninfa; a madrinha; a cicerone; a lady;
a monarcólatra; a vaidosa; a jocosa; a autoglorificada; a elitista; a esnobe; a barbie; a menicaca;
a petimetre; a nariz empinado; a vampira extrafísica; a guia amaurótica; a megassediadora; a súcubus; a riscomaníaca; a viciada; a fanfarrona; a dona do mundo; a metidona; a toda poderosa;
a rainha da cocada preta; a bambambã; a mandona; a classuda; a desdenhosa; a gostosona; a presunçosa; a posuda; a privilegiada; a insolente; a melindrosa; a superorgulhosa; a autotriunfalista;
a exibicionista; a tantalizadora; a cabotinopata; a mulher autoconsiderada maioral insubstituível;
a metida; a superdotada; a megassediadora; a pré-serenona vulgar; a consciencióloga; a professora de Conscienciologia; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a conviviólogo; a duplista;
a inversora existencial; a reciclante existencial; a tertuliana; a voluntária da Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens superfluus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens
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occlusus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens immaturus; o
Homo sapiens submissus; o Homo sapiens donator; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininarcisismo = o do funcionário esnobe considerando o próprio trabalho o melhor da equipe; maxinarcisismo = o do líder assediador moral promotor de comportamentos autodestrutivos nos liderados por meio de humilhações explícitas.
Culturologia: a cultura individualista neoliberal favorecendo o narcisismo; a cultura
psicanalítica promovendo o Século XX à condição de Século do Ego; a cultura do fisiculturismo
favorecendo a manutenção do narcisismo.
Curiosologia. Atualmente (Ano-base: 2013), grupo de pesquisadores considera prudente
a exclusão do diagnóstico psiquiátrico Transtorno da Personalidade Narcisista (TPN) da classificação dos 10 Transtornos de Personalidade reconhecidos na quinta edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). Para esse grupo, o narcisismo pode ser visto como
subconjunto de facetas ou traços de outras categorias diagnósticas de personalidade.
Normalidade. A mais complacente das afirmações aponta o narcisismo enquanto característica humana comum e, até certo ponto, saudável, especialmente na primeira infância, tornando-se problema quando é excessiva. Devido ao fato de ser tão comum e presente na atualidade
e na sociedade capitalista neoliberal, o limiar entre o normal e o patológico no diagnóstico do narcisismo é tênue.
Caracterização. O historiador estadunidense Christopher Lasch (1932–1994), em 1979,
propõe serem os Estados Unidos da América, o berço da sociedade de consumo, os promotores da
normalização das características narcisistas patológicas no Século XX.
Taxologia. Sob a ótica da Psicopatologia, eis, na ordem crescente de disfuncionalidade,
gerando sofrimento e / ou prejuízo para si e / ou para os outros, duas categorias básicas de narcisismo:
1. Narcisismo benevolente: podendo apresentar nuanças de benignidade ao priorizar investimentos sadios a favor de si próprio, mas ainda patológico.
2. Narcisismo malevolente: essencialmente perverso e maligno com os demais.
Esquemas. A lógica parapatológica do narcisismo consiste na formação de esquemas desadaptativos (padrões emocionais e cognitivos autoderrotistas) pela própria pessoa com a finalidade de defender-se do ambiente hostil, ao modo dos 8 dispostos em ordem alfabética:
1. Autocontrole insuficiente: ou autodisciplina insuﬁciente; a ênfase exagerada na evitação do desconforto.
2. Busca de aprovação: a ênfase excessiva na obtenção de reconhecimento.
3. Desconﬁança: a expectativa do abuso e vantagem dos outros sobre si.
4. Fracasso: o padrão autoderrotista.
5. Isolamento social: a alienação.
6. Padrões inﬂexíveis: a postura hipercrítica.
7. Postura punitiva: o juiz interno auto e hetoropunidor.
8. Subjugação: a submissão aos outros por temor à rejeição.
Dinâmica. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14
paralelos entre o narcisismo e outros traços conscienciais, os quais, apesar de comporem a relação
de sintomas do Transtorno da Personalidade Narcisista (TPN) do DSM-V, por si só, se tomados
isoladamente, dizem pouco acerca da patologia narcísica, apesar de estarem presentes na maioria
dos casos:
01. Adicção: adoção de hábitos e vícios de todo tipo.
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02. Arrogância: falta de humildade, expressa em comportamentos e atitudes arrogantes,
insolentes e intimidadoras.
03. Autoritarismo: postura autocrática de ditar e quebrar as regras do grupo.
04. Egocentrismo: atitude de colocar os interesses, opiniões, desejos, necessidades pessoais em primeiro lugar, em detrimento das demais pessoas.
05. Esnobismo: crença de ser "especial", único e de somente poder ser compreendido
ou associar-se a outras pessoas (ou instituições) especiais ou de condição elevada. Em decorrência disso, espera ou exige dos outros a admiração excessiva.
06. Frieza: distância afetiva e evitação de emoções e sentimentos, muitas vezes culminando em desconfiança permanente e abrangente.
07. Gersismo: comportamento explorador em relacionamentos interpessoais, tirando
vantagem de outros para atingir objetivos pessoais. Pode ocorrer também, especialmente nesse
caso, o vampirismo, ou a síndrome do exaurimento energossomático.
08. Grandiosidade: sentimento grandioso da importância de si, expresso, por exemplo,
através da valorização distorcida das próprias realizações e talentos.
09. Infantilismo: atitude de regressão a estágios de desenvolvimento anteriores, principalmente à infância.
10. Ingratidão: pouca capacidade de arrependimento e pedido de desculpas genuíno.
11. Insegurança: dificuldade de posicionamento, expressão pessoal e decisões.
12. Inveja: vontade frustrada de possuir os atributos ou qualidades dos outros, decorrente do sentimento de incompetência física, emocional ou intelectual. A inveja pode aparecer enquanto projeção, quando o invejoso acredita ser alvo da inveja alheia.
13. Orgulho: orgulho em excesso, expresso por vaidade, sedução energossomática.
14. Perfeccionismo: exigência de padrões rígidos e elevados na consecução de tarefas,
negando-se a participar delas, caso tais modelos de perfeição idealizados não sejam atendidos.
Terapeuticologia: o exercício do amor puro incondicional; a técnica da dupla evolutiva;
a aplicação da técnica da omissuper; as técnicas autoconsciencioterápicas; o binômio admiração-discordância; a assistencioterapia; o exercício da benignopensenidade; o ato de não pedir
mais para si.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o narcisismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
03. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
04. Arrogância: Parassociologia; Nosográfico.
05. Cabotinismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
07. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
08. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
09. Estratégia de enfrentamento: Etologia; Neutro.
10. Orgulho: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Personalismo: Parapatologia; Nosográfico.
12. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
13. Sarcasmo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome da ribalta: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
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O NARCISMO, DE QUALQUER CLASSE OU NÍVEL, COMPREENDE ESSENCIALMENTE A ARROGÂNCIA COMPENSATÓRIA DA CRIANÇA INTERNA VULNERÁVEL, SUPERÁVEL
ATRAVÉS DA AFETIVIDADE E AUTONOMIA CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta algum traço de narcisismo na própria
vida diária? Quais atitudes vem adotando a fim de superar tal condição?
Filmografia Específica:
1. Advogado do Diabo. Título Original: The Devil’s Advocate. País: EUA; & Alemanha. Data: 1997. Duração: 144 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês; & Espanhol. Direção: Taylor Hackford. Elenco: Keanu Reeves; Al Pacino; Charlize Theron; Jeffrey Jones; Judith
Ivey; & Craig T. Nelson. Produção: Anne Kopelson; Arnold Kopelson; & Arnon Milchan. Desenho de Produção: Bruno
Rubeo. Direção de Arte: Dennis Bradford. Roteiro: Jonathan Lemkin; & Tony Gilroy, com base na obra de Andrew
Neiderman. Fotografia: Andrzej Bartkowiak. Música: James Newton Howard. Montagem: Mark Warner. Cenografia:
Roberta J. Holinko. Figurino: Sarah Edwards; & Judianna Makovsky. Efeitos Especiais: Connie Brink; & Steve Galich.
Companhia: Warner Bros; Regency Enterprises; & Kopelson Entertainment. Sinopse: Jovem advogado de pequena cidade da Flórida nunca perdeu nenhum caso e é contratado pelo dono da maior firma de advocacia de Nova York. Recebe alto salário e conta com diversas mordomias, mas, em compensação, estranhos acontecimentos surgem na própria vida.
2. O Diabo Veste Prada. Título Original: The Devil Wears Prada. País: EUA. Data: 2006. Duração: 109
min. Gênero: Comédia Dramática. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português (em DVD). Direção: David Frankel. Elenco: Meryl Streep; Anne Hathaway; Emily Blunt; Stanley
Tucci; Simon Baker; Adrian Grenier; Tracie Thoms; Rich Sommer; Daniel Sunjata; & David Marshall Grant. Produção:
Wendy Finerman. Desenho de Produção: Jess Gonchor. Direção de Arte: Tom Warren. Roteiro: Aline Brosh McKenna, baseado em livro de Lauren Weisberger. Fotografia: Florian Ballhaus. Música: Theodore Shapiro. Montagem: Mark
Livolsi. Cenografia: Lydia Marks. Figurino: Patricia Field. Companhia: Fox 2000 Pictures; Dune Entertainment; Major
Studio Partners; Peninsula Films; & Twentieth Century Fox Film Corporation. Sinopse: Andrea Sachs (Anne Hathaway)
é jovem e tímida mulher recém saída da faculdade e conseguiu emprego como assistente da famosa e impiedosa editora de
moda Miranda Priestly, da revista “Runaway”. Mas mal sabe a garota o terror da chefe Priestly: o poder vai além da
capacidade de levantar ou principalmente destruir a carreira de muita gente em Nova York.
Bibliografia Específica:
01. American Psychiatric Association (APA); Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders:
DSM-V; Artigo; Journal; Quarterly; 948 p.; 3 seções; 29 caps.; 21 enus.; 3.221 refs.; alf.; ono.; 26 x 20,5 x 7 cm; enc.;
5ª Ed.; American Psychiatric Association; Arlington, VA; USA; 2013; páginas 645 e 669 a 672.
02. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel
Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infográficos; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas
122 e 147.
03. Beck, Aaron T.; et al.; Terapia Cognitiva dos Transtornos de Personalidade (Cognitive Therapy of Personality Disorders); revisor Cristiano Nabuco de Abreu; trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese; 342 p.; 16 caps.;
8 enus.; 32 tabs.; 415 refs.; alf.; 25 x 17,5 cm; br.; 2ª Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 207 a 227.
04. Beck, S. Judith; Terapia Cognitiva: Teoria e Prática (Cognitive Therapy: Basics and Beyond); trad. Sandra Costa; 348 p.; 18 caps.; 91 refs.; 20 x 15 cm; br.; 2ª Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2007; páginas 28 a 39 e 304 a 319.
05. Behary, Wendy T.; Ele se acha o Centro do Universo: Sobreviva a um Narcisista despertando nele o Interesse por você, sua Vida e seus Sentimentos (Disarming the Narcissist); pref. Daniel J. Siegel; pról. Jeffrey Young;
trad. Fátima Duarte; 220 p.; 7 caps.; 7 citações; 1 E-mail; 32 enus.; 1 minicurrículo; 5 questionários; 6 websites; 12 refs.;
21 x 13,5 cm; br.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 31 a 58.
06. De Waal, Frans; A Era da Empatia: Lições da Natureza para uma Sociedade mais Gentil (The Age of
Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society); revisoras Arlete Zebber; & Carmen S. da Costa; trad. Rejane Rubino;
392 p.; 7 caps.; 1 foto; 27 ilus.; 285 notas; 390 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2010;
páginas 188, 197 e 246 a 248.
07. Knapp, Paulo; & Colaboradores; Terapia Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica; apres.
Aaron T. Beck; 530 p.; 33 caps.; 1 diagrama; 5 entrevistas; 18 esquemas; 32 fichários; 2 gráfs.; 2 ilus.; 6 questionários; 28
tabs.; 24,5 x 17 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2004; páginas 311 a 316.
08. Lasch, Christopher; The Cultura of Narcissism: American Life an Age of Diminishing Expectations;
282 p.; 10 seções; 76 caps.; 58 citações; 235 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Norton; New York; NY; 1979; páginas 3 a 50.
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09. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo; & Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários e minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.;
ono.; 23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 158 a 175.
10. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico
especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2012; páginas 49 a 52, 164, 165, 212 a 218, 267 e 268.
11. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; paginas 32 a 89, 196 a 200 e 257 a 263.
12. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 843 e 958.
13. 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
118, 175, 197, 224, 275, 284, 404, 433, 461, 642 e 686.
14. Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie; Terapia do Esquema: Guia de Técnicas
Cognitivo-comportamentais Inovadoras (Schema Therapy); revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368 p.; 10
caps.; 50 enus.; 7 tabs.; 105 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 44 a 54, 242 e 243.
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NASCENTE DE ÁGUA
(ECOLOGIA)

DOCE

I. Conformática
Definologia. A nascente de água doce é o afloramento do lençol freático originando os
cursos d’água formadores de córregos, ribeirões, lagoas e rios, com ocorrência em zona urbana
e rural.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nascer vem do idioma Latim, nascor, “nascer; formar-se; começar”. Surgiu no Século XIII. A palavra nascente apareceu no Século XV. O vocábulo água procede também do idioma Latim, aqua, “água”. Surgiu no Século X. O termo doce provém igualmente do idioma Latim, dulcis, “doce; agradável; suave”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Fonte. 2. Olho d’água. 3. Mina d’água. 4. Cacimba. 5. Cabeceira.
6. Manancial. 7. Lacrimal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo nascente:
inascível; nascediça; nascediço; nascedio; nascedouro; nasceiro; nascença; nascer; nascida;
nascidiça; nascidiço; nascido; nascimento; nascitura; nascituro; nascível.
Antonimologia: 1. Mina seca. 2. Foz de água doce.
Estrangeirismologia: a awareness ecológica; o rapport consciencial lúcido.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodicernimento
quanto à autoconsciencialidade ecológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ambiente hidrológico; o holopensene pessoal
da autopreservação; o holopensene pessoal da depredação; o holopensene da reciclagem ambiental; o holopensene da maturidade ambiental; o holopensene reurbanizador; o holopensene do
equilíbrio ambiental; a autopensenização regeneradora da Natureza.
Fatologia: a nascente de água doce; a autoconscientização da importância das nascentes;
a preservação da água, elemento imprescindível de sobrevivência da vida planetária; a qualidade
da água enquanto reflexo do uso e manejo do solo; a recuperação de nascentes no campo; a preservação de nascentes na reurbanização das cidades; a conservação das nascentes enquanto garantia de água limpa e abundante no futuro; a recomposição das matas ciliares; as nascentes preservadas favorecendo a vegetação e a presença de animais; a falta de atenção do setor público às
nascentes apesar da importância no fornecimento de água; as minas d’água degradadas no meio
rural; a atividade agropecuária enquanto fonte de contaminação dos mananciais; as nascentes drenadas e aterradas nas áreas urbanas; os aterros de lixo urbano contaminando os mananciais; a contaminação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) por assentamento de favelas; as construções indevidas de cidades, ruas e casas nas Áreas de Preservação Permanente; a inviabilidade
de ações mais rigorosas de controle diante da difícil realidade social; a dificuldade em interpretar
as normas reguladoras das APPs em áreas urbanas; o desaparecimento de nascentes devido ao
manejo e mau uso do solo; as estradas construídas nas áreas de encostas carecendo de planejamento; o desmoronamento de encostas prejudicando as nascentes; a falta de preservação transformando nascentes permanentes em intermitentes; a desobrigatoriedade de proteção das nascentes
intermitentes; o desmatamento nas áreas de mananciais; as chuvas formadoras dos lençóis freáticos; a sincronicidade de neoideias sobre a preservação da água no Planeta; a necessidade de criação do plano nacional de preservação das nascentes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações de
base extrafísica quanto à preservação dos mananciais; as pararrepercussões da reurbanização pla-
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netária na recuperação ambiental; a ampliação das parapercepções pessoais em relação à preservação das nascentes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconvicção ecológica–autodeterminação cosmoética;
o sinergismo autexemplo–reeducação ambiental; o sinergismo pararreurbanização planetária–
–equilíbrio ambiental.
Principiologia: o princípio do Universalismo; o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio do melhor para todos; o princípio da perenidade da Natureza; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução permanente; os princípios da Cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula acerca da preservação dos mananciais; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da coexistência pacífica entre todos os princípios conscienciais;
a teoria da reurbanização extrafísica.
Tecnologia: a técnica da gestão ambiental; a técnica da conscientização ecológica; as
técnicas de recuperação da degradação ambiental.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório natural da hidroenergia; o laboratório natural da fitoconvivialidade nas áreas verdes; o laboratório conscienciológico da Terra.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Ecologistas; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível de Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito benéfico do aproveitamento da energia hidráulica; o efeito reurbanizador da educação ambiental; os efeitos da preservação da diversidade biológica.
Neossinapsologia: as neossinapses propiciando às conscins protagonistas da autevolução a identificação da preservação pró-evolutiva da água.
Ciclologia: o ciclo da água; o ciclo termodinâmico da Terra; os ciclos de crescimento
dos princípios evolutivos.
Enumerologia: a nascente poluída; a nascente de água medicinal; a nascente caudalosa;
a nascente de encosta; a nascente de depressão; a nascente difusa; a nascente freática.
Binomiologia: o binômio água-vida; o binômio mata ciliar–autodefesa energética; o binômio consciência-energia.
Interaciologia: a interação Humanidade-Natureza; a interação água–seres vivos.
Crescendologia: o crescendo nascentes-córregos-rios.
Trinomiologia: o trinômio terra-ar-água; o trinômio fitoconvivialidade-hidroconvivialidade-hominiconvivialidade.
Antagonismologia: o antagonismo água potável / água poluída; o antagonismo região
seca / região chuvosa.
Paradoxologia: o paradoxo do aparente esgotamento da água no Planeta.
Politicologia: a Política Nacional de Educação Ambiental; a Política Nacional do Meio
Ambiente.
Legislogia: a lei do Código Florestal 12.651 / 2012 (exclui a obrigatoriedade de proteção da faixa de matas do entorno das nascentes intermitentes).
Filiologia: a hidrofilia; a fitofilia; a biofilia; a ecofilia; a geofilia; a zoofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a hidrofobia; a fitofobia; a zoofobia; a ecofobia; a geofobia; a conscienciofobia; a biofobia.
Holotecologia: a ecoteca; a fitoteca; a zooteca; a hidroteca; a bioteca; a consciencioteca; a geoteca.
Interdisciplinologia: a Ecologia; a Hidrologia; a Biologia; a Botanicologia; a Zoologia;
a Geologia; a Geografia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin eletronótica; a consciênçula; a consréu contaminadora; a conscin ecológica.
Masculinologia: o ambientalista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafisico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetro; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o macrossomata; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente; 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 ambientalista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafisica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a macrossomata; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidessidente; 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 ecologicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens
negligens; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: nascente de água doce degradada = a do rio poluído podendo ser recuperado; nascente de água doce seca = a do desaparecimento gradativo do curso d’água.
Culturologia: a cultura do desmatamento das matas ciliares; a cultura da proteção do
ambiente natural.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nascente de água doce, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Água: Hidrologia; Neutro.
02. Água vitalizadora: Somatologia; Homeostático.
03. Assistência geológica: Intrafisicologia; Neutro.
04. Benesse planetária: Intrafisicologia; Neutro.
05. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
06. Botânica atrativa: Fitoconviviologia; Homeostático.
07. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
08. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Ecossistema: Ecologia; Neutro.
10. Educação ambiental: Reeducaciologia; Neutro.
11. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
12. Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
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13. Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.
14. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS NASCENTES
DE ÁGUA DOCE, MANANCIAIS HÍDRICOS DE VALOR INESTIMÁVEL PARA A HUMANIDADE, É CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A SOBREVIVÊNCIA DA VIDA PLANETÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os benefícios proporcionados pelas
nascentes de água doce? Já contribuiu para preservar alguma fonte, em prol dos recursos hídricos
do Planeta?
Bibliografia Específica:
1. Valente, Osvaldo Ferreira; & Gomes, Marcos Antônio; Conservação de Nascentes: Produção de Água
em Pequenas Bacias Hidrográficas; 267 p.; 9 caps.; 3 E-mails; 100 enus.; 3 fluxogramas; 50 fórmulas; 433 fotos; 67
glos.; 21 gráfs.; 66 ilus.; 4 mapas; 8 tabs.; 2 a Ed.; Aprenda Fácil; Viçosa, MG; 2015; páginas 20, 25, 30, 37, 41, 68, 71,
157, 159, 168 e 183.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2 a Ed.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
409 a 417.

J. S.
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DA
CONSCIENCIOLOGIA
(ESTILÍSTICA)

I. Conformática
Definologia. A natureza da Conscienciologia é a estrutura funcional do conteúdo expositivo do corpus da Ciência das Ciências, assentada na Cosmoética Evolutiva da Autopesquisologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo natureza vem do idioma Latim, natura, “a natureza personificada;
o princípio criador; essência das coisas; índole; instinto”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo
consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma
Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Caráter da Conscienciologia. 2. Filosofia da Conscienciologia.
3. Técnica da Conscienciologia. 4. Estilística circular. 5. Estilística realista.
Antonimologia: 1. Natureza da Materiologia. 2. Filosofia da Materiologia. 3. Técnica
da Eletronótica. 4. Estilística eletronótica. 5. Estilística eufemística.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene interdimensional da Conscienciologia.
Fatologia: a natureza da Conscienciologia; a natureza refutacional da Conscienciologia;
o cunho evolutivo da Conscienciologia; o caráter original da Conscienciologia; o estilo didático
da Conscienciologia; a Filosofia Política da Conscienciologia; as verdades relativas de ponta da
Conscienciologia; o conjunto de traços peculiares da Ciência; o cunho técnico da Ciência; o distintivo da linha de conhecimento; o caráter da Eletronótica; a abordagem da Materiologia; a Politicologia da Eletronótica; a escala evolutiva das consciências.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a consciencioteca; a ciencioteca; a cognoteca; a filosofoteca; a evolucioteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Estilística; a Holofilosofia; a Politicologia; a Intraconscienciologia; a Interconscienciologia; a Extraconscienciologia; a Policonscienciologia; a Cosmoeticologia;
a Interassistenciologia; a Conformática; a Parapercepciologia; a Argumentologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Descrenciologia; a Proexologia; a Macrossomatologia; a Invexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
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Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: natureza mínima da Conscienciologia = o caráter intrafísico, mesológico
e básico da Conscienciologia (Cognópolis); natureza máxima da Conscienciologia = o caráter extrafísico, multidimensional e transcendente da Conscienciologia (Curso Intermissivo).
Objetivos. Sob o ângulo da Evoluciologia, a natureza da Conscienciologia, notadamente
quanto aos ângulos do conteúdo e da forma, da teoria e da vivência, da inteligência evolutiva (IE)
e da interassistencialidade, do parapsiquismo e da desperticidade, envolve, sobremaneira, os objetivos de toda conscin intermissivista, lúcida, ressomada, homem ou mulher.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a natureza da Conscienciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
2. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
3. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
5. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.

A RIGOR, COM TODA LÓGICA, A NEOCIÊNCIA CONSCIENCIOLOGIA, A PARTIR DO PARADIGMA CONSCIENCIAL, NÃO TEM PARALELO INTEGRAL, PARATÉCNICO,
COM AS CIÊNCIAS CONVENCIONAIS DA TERRA.
Questionologia. Em qual ponto específico a natureza da Conscienciologia atinge mais
você, leitor ou leitora? A manifestação é emocional ou mentalsomática?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 217.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 66.
3. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 365 a 367.
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4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 82 a 85.
5. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 14 e 15.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 351.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 90 a 92.
8. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 42.
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NATUREZA INTERMISSIVA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A natureza intermissiva é o conjunto de qualidades das influências do período intermissivo pré-ressomático, manifestas e predominantes na atual vida humana da conscin,
homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo natureza vem do idioma Latim, natura, “a natureza personificada;
o princípio criador; essência das coisas; índole; instinto”. Surgiu no Século XIV. O prefixo inter
deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão
procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Paranatureza consciencial. 2. Natureza da consciex.
Neologia. As 3 expressões compostas natureza intermissiva, natureza intermissiva aproveitada e natureza intermissiva desperdiçada são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Natureza humana. 2. Natureza da conscin.
Estrangeirismologia: o Intermissarium; os frames of mind; o imprinting intermissivo;
o megacurriculum intermissivo pessoal; o upgrade paraprocedencial; o higher extraphysical hometown; os aftereffects cosmovisiológicos das neoverpons; o approach intermissivo; o reestabelecimento do rapport paraprocedencial; o inward knowledge; o Parafisiopodium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoconsciencialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal pró-evolutivo; os genopensenes; a genopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: o reconhecimento da conscin lúcida de haver concluído o Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático; os fundamentos da autoproéxis hauridos no esquadrinhamento paraprocedencial; as concepções, valores, tendências e interesses essenciais, inatos, orientadores da própria
vida intrafísica; o senso de aproveitamento útil da existência humana.
Parafatologia: a natureza intermissiva; a qualidade da natureza intermissiva dependendo
do nível da autolucidez da consciex; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as relações interconscienciais intermissivas; a paramentalidade intermissiva; a paraidentidade intermissiva (identidade extra); a paraminipeça do maximecanismo multidimensional interassistencial; as tendências específicas da consciex; a autoparabiografia intermissiva; o nível pessoal do CI; a qualidade das raízes proexológicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos;
o sinergismo mais transcendente paracérebro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do megafoco mentalsomático;
o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio do autodidatismo ininterrupto abrangendo a paraperceptibilidade interassistencial; o princípio da prioridade compulsória (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria
e a prática do autodidatismo contínuo; a teoria das cláusulas pétreas da proéxis.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica de
identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas; a Paratecnologia da
Parapsicoteca; a técnica da Impactoterapia; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Voluntariologia: a designação de funções específicas do paravoluntariado à consciex
intermissivista; o voluntariado da maxiproéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito halo das lembranças intermissivistas pessoais; os efeitos da indução intermissiva no compléxis; os efeitos das recins intermissivas na qualificação da intermissividade pessoal; os efeitos da vida intermissiva na vida intrafísica atual; os efeitos da natureza intermissiva pessoal na Etologia Cosmoética.
Neossinapsologia: a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo intermissão preparatória–intrafisicalidade executiva–pós-dessomática avaliativa; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio real-imaginário; o binômio observação-experiência; o binômio sensação-percepção; o binômio forma-conteúdo; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio imanência-transcendência; o binômio pararrealidade-parapercuciência; o binômio porão consciencial anulado–hiperacuidade infantil; o binômio teoria intermissiva–prática proexológica.
Interaciologia: a interação incubação intermissiva–indução intermissiva.
Trinomiologia: o trinômio pararreeducação evolutiva–Paraterapêutica Consciencial–
–Paraprofilaxia Proexológica; o trinômio autolúcido autoparaprocedência-duplaparaprocedência-grupoparaprocedência; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio causas-concausas-efeitos;
o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade.
Polinomiologia: o polinômio indução autoconsciente–indução autexperimental–indução
paracognitiva–indução holofilosófica.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida intermissiva; o antagonismo
geopolítico Baratrosfera / Interlúdio; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo caçadores / caçados; o antagonismo parapercepção assistencial / parapercepção
vampirizadora; o antagonismo consciexes receptivas / consciexes assediadoras; o antagonismo
amizade secular / inimizade secular; o antagonismo intermissividade lúcida / intermissividade
comatosa; o antagonismo intermissividade ascendente / intermissividade descendente.
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Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a democracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico; a lei da afinidade regendo os reencontros intrafísicos pró-maxiproéxis.
Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cognofilia; a verponofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a mensuroteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Paraprocedenciologia; a Autevoluciologia;
a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia;
a Autoparapercepciologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scrutinator; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
verponarista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens investigator.
V. Argumentologia
Exemplologia: natureza intermissiva aproveitada = o conjunto de qualidades das influências do período intermissivo pré-ressomático, manifestas e predominantes na atual vida humana da conscin, homem ou mulher, corretas e bem utilizadas; natureza intermissiva desperdiçada = o conjunto de qualidades das influências do período intermissivo pré-ressomático, manifestas e predominantes na atual vida humana da conscin, homem ou mulher, até corretas, contudo,
esquecidas.
Culturologia: a Paraculturologia da Intermissiologia; a paracultura conscienciológica.

Enciclopédia da Conscienciologia

15537

Caracterologia. Sob a ótica da Intermissiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 condições da natureza intermissiva relativas ao microuniverso do intermissivista ressomado na
condição de homem ou mulher:
1. Ações de natureza intermissiva: o aproveitamento do tempo existencial; as atuações
benevolentes não-convencionais; o respeito aos seres vivos; a proatividade interassistencial; a dedicação à produtividade tarística.
2. Atributos de natureza intermissiva: a inteligência evolutiva (IE); a hiperacuidade
multidimensional; o senso de orientação proexológica; o senso de interdependência consciencial;
a inventividade evolutiva.
3. Habilidades de natureza intermissiva: a compreensibilidade das verpons conscienciológicas; a reciclabilidade intraconsciencial; a criticidade cosmoética; a sociabilidade útil; a estudiosidade conscienciológica.
4. Paracompetências de natureza intermissiva: a projetabilidade lúcida assistencial;
a perícia volitativa; a potência energossomática; a doação ectoplástica terapêutica; a pararreceptibilidade às comunicações da parapreceptoria.
5. Responsabilidades de natureza intermissiva: o paradever de responder pela paraformação haurida; o comprometimento de honrar as paralições recebidas; o encargo de exercer
a assistencialidade parapsíquica cosmoética; a incumbência de exemplificar a existência multidimensional prolífica; o autocompromisso de sustentar as recins intermissivas.
6. Traços de natureza intermissiva: o temperamento fraterno; o humor benévolo;
o feitio assistencial; a índole cosmoética; a ousadia evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a natureza intermissiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
02. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático.
03. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
04. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
05. Esquadrinhamento paraprocedencial: Paresquadriologia; Neutro.
06. Incubação intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
07. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
08. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
09. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
10. Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
11. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
12. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
13. Natureza da Conscienciologia: Estilística; Homeostático.
14. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
15. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIÊNCIA DAS QUALIDADES DAS INFLUÊNCIAS DO PERÍODO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO
É DE VITAL IMPORTÂNCIA PARA A CONSCIN LÚCIDA,
INTERMISSIVISTA, NA CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Qual a natureza do período intermissivo sobre você, leitor ou leitora,
autoidentificado enquanto intermissivista, na atual vida intrafísica? Aproveitada ou desperdiçada?
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NATUROFILIA
(FILIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A naturofilia é a condição ou efeito da afinidade profunda, proveitosa,
e prolífica com os elementos da Natureza, capaz de expandir a rede de relações, a cognição, o fraternismo, a percepção, a parapercepção, a serendipitia e a cosmovisão da conscin autopesquisadora sobre as realidades do Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo natureza vem do idioma Latim, natura, “a natureza personificada;
o princípio criador; essência das coisas; índole; instinto”. Surgiu no Século XIV. O elemento de
composição filia procede do idioma Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que
agrada”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Ecofilia. 2. Cosmofilia. 3. Pantofilia.
Neologia. As duas expressões naturofilia elementar e naturofilia avançada são neologismos técnicos da Filiologia.
Antonimologia: 1. Monofilia. 2. Autofilia. 3. Pantofobia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Pesquisologia Cosmovisiológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal harmonizado com os seres e elementos naturais;
o holopensene pessoal atrator de seres vivos; o holopensene pessoal serendipitista; os fitopensenes; a fitopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: o reerguimento da planta declinante; o cuidado com a árvore danificada pelo
desfolhante; o acolhimento do pássaro infante; o encaminhamento do inseto petulante; o abraço
no amigo distante; o toque interpessoal revigorante; o olhar sincero e estimulante; o sorriso cativante; o reencontro milenar com a estrela-guia da navegação; o reencontro secular com a constelação-guia; o reencontro secular com a árvore-milenar; os pontos de interseções entre o perfil
temperamental das pessoas e os respectivos locais de moradia; a conexão lúcida da conscin ao
fluxo de informação dos ecossistemas; a habituação às mudanças na configuração da Natureza; os
panoramas naturais os quais nunca se repetem.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as sincronicidades retromnemônicas profundas
e voláteis nos ambientes de vidas passadas; a reincidência dos reencontros entre afins em vidas
sucessivas; a miscibilidade com a Natureza pela interfusão com a bioenergia da flora e da fauna
da região de moradia; as assins imediatas com as plantas afins; as assins fugazes com os animais
selvagens; a energização silenciosa aos seres carentes ou doentes; as interconexões entre o pesquisador, o inventário pesquisístico e a cadeia de sincronicidades; a sensibilização parapsíquica às
mensagens das paisagens; as mensagens energéticas silenciosas dos elementos naturais; as mensagens nubígenas; as mensagens interdimensionais ininterruptas entre o conteúdo e a forma na
assimétrica estética da Natureza; as mensagens parapsíquicas entre as plantas e o fitólogo, entre
os animais e os zoólogos, entre as paisagens e o ecólogo, entre as constelações e o cosmólogo.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das afinidades pessoais com as habilidades específicas;
o sinergismo do perfil temperamental holobiográfico com o perfil biográfico do caráter atual;
o sinergismo entre os flashes mnemônicos e os reencontros do passado; o sinergismo entre
o acervo de sinaléticas pessoais e os dejaísmos parapsíquicos; o sinergismo entre a capacidade
de observação e de acoplamento energético; o sinergismo entre a aplicação da biossistemática
e da exegética na perscrutação da Natureza; o sinergismo do tactismo entre as ideias e as energias.
Principiologia: o princípio da interdependência; o princípio da atração dos afins;
o princípio da coevolução; o princípio da afinidade grupocármica; o princípio dos acertos evolutivos do holocarma; o princípio da complementaridade das relações harmônicas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria Gaia; a teoria da Noosfera.
Tecnologia: as técnicas de identificação da flora e fauna; as técnicas de prospecção da
Natureza; as técnicas de observação astronômica; as técnicas das abordagens cândidas às pessoas humanas; as técnicas de investigação seriexológica; as técnicas de sondagem bioenergética;
a técnica de expansão das energias conscienciais; as técnicas de assimilação simpática (assim).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Botânica; o Colégio Invisível da Zoologia; o Colégio Invisível da Astronomia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Paraecologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio
Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito do rapport autêntico com os elementos da Natureza; os efeitos da
universalidade do código genético interconectando todos os seres; os efeitos da Genética sobre
a sociabilidade (senso humanitário); os efeitos da Paragenética no reencontro com os afins (senso para-humanitário); os efeitos das bioenergias naturais sobre as energias conscienciais (ECs);
o efeito das percepções das sincronicidades com a Natureza na capacidade reflexiva da conscin;
os efeitos paradidáticos e evolutivos dos fenômenos e parafenômenos naturais.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da exploração sensata dos ambientes naturais.
Ciclologia: os ciclos geológicos; os ciclos climatológicos; os ciclos ecológicos; os ciclos
astronômicos; os ciclos sociológicos; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) da atividade; os ciclos parageográficos das reurbexes.
Enumerologia: o senso de integração com a Natureza; o senso de pertencimento ao Cosmos; o senso de cidadania universal; o senso de ubiquidade; o senso de harmonização interconsciencial; o senso de parafiliação; o senso de apatricidade; o senso de policarmalidade; o senso de
humanidade.
Binomiologia: o binômio observação-perscrutação; o binômio sensoriamento-reconhecimento; o binômio atrevimento-discernimento; o binômio audácia-acurácia; o binômio benignidade-atratividade; o binômio eurritmia-homeostasia; o binômio parassenso investigativo–repertório parapsíquico de sinaléticas.
Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação residente-ambiente; a interação amparando-amparador; a interação chacras pessoais–bioenergias naturais; a interação EI-EC; a interação espontaneidade da Natureza–inteligibilidade humana; a ultrapassagem da clássica interação Homem-Natureza.
Crescendologia: o crescendo afinidade com a planta doméstica–compreensão do valor
da vegetação; o crescendo cuidado com o pet–defesa da conservação ecossistêmica; o crescendo
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observação da constelação estelar–compreensão da dinâmica do sistema solar; o crescendo acoplamento com o amparador–compreensão da carência dos assistidos.
Trinomiologia: o trinômio fitopensene-zoopensene-cosmopensene.
Polinomiologia: o polinômio empatia-harmonia-eutimia-serendipitia.
Antagonismologia: o antagonismo covardia / ousadia; o antagonismo dispersividade /
objetividade; o antagonismo superficialidade / profundidade; o antagonismo ignorantismo / cientificidade; o antagonismo misticismo / realidade; o antagonismo egoísmo / cosmismo; o antagonismo obscurantismo / iluminismo.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin manifestar antropofilia e naturofobia; o paradoxo de a conscin manifestar naturofilia e antropofobia; o paradoxo do conceito de Natureza ser
artificial por excluir o humano e respectivas ações transformacionais.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia; a meritocracia.
Legislogia: as leis da sustentabilidade dos sistemas ecológicos; a lei do retorno resultante da interação lúcida com a Natureza; a lei dos reencontros na seriéxis; a lei do maior esforço aplicada à pesquisa cosmovisiológica; a lei da inseparabilidade evolutiva; a lei dos reagrupamentos evolutivos entre os afins; as leis da Parafisiologia Consciencial.
Filiologia: a naturofilia.
Fobiologia: a aerofobia; a agorafobia; a antropofobia; a astrofobia; a autofobia; a bibliofobia; a biofobia; a hidrofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da onipotência.
Maniologia: a bibliomania; a agromania; a ecomania; a floromania; a zoomania; a dromomania; a megalomania.
Holotecologia: a ecoteca; a cosmoteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a astronomoteca; a evolucioteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Filiologia; a Harmoniologia; a Interconscienciologia; a Cosmologia; a Exegeticologia; a Analiticologia; a Exaustivologia; a Paraprocedenciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia; a Autevoluciologia; a Erudiciologia; a Pancogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o semperaprendente; o leitor; o autor; o holotecário; o tenepessista;
o projetor lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o sistemata; o neofílico; o serendipitista; o heurista.
Femininologia: a semperaprendente; a leitora; a autora; a holotecária; a tenepessista;
a projetora lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a sistemata; a neofílica; a serendipitista; a heurista.
Hominologia: o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens universalis; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens semperaprendens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: naturofilia elementar = a afinidade com os seres mais próximos à vida de
relação da conscin; naturofilia avançada = o interesse irrestrito pela existência das consciências
e princípios conscienciais componentes da biodiversidade em geral.
Culturologia: a cultura da omniconvivência sadia; a cultura da omninteração com a Natureza; a cultura da omnipesquisa; a Multiculturologia da realidade multidimensional.
Taxologia. De acordo com a Filiologia, é possível destacar, por exemplo, em ordem alfabética, estas 30 predisposições ou afinidades pessoais com diferentes elementos de composição
do universo de manifestação da conscin, homem ou mulher, interessada nos estudos da naturofilia:
01. Anemofilia. Afinidade pelas correntes de ar, a brisa, o vento.
02. Antropofilia. Afetividade e interesse pelos seres humanos, o senso humanitário, demofilia.
03. Assistenciofilia. Predisposição ao acolhimento benfazejo das consciências em geral.
04. Autocriticofilia. Manutenção da autocrítica quanto a toda aquisição informativa.
05. Biofilia. Interesse afim pelos seres vivos.
06. Cienciofilia. Aplicabilidade do senso pragmático na interpretação da realidade.
07. Cinofilia. Gosto e afinidade pelos cães e lobos.
08. Cogniciofilia. Interesse pela busca de conhecimento e compreensão da realidade.
09. Conscienciofilia. Interesse e empatia pelos princípios conscienciais em geral.
10. Cosmoeticofilia. Interesse e defesa do direito à vida e à evolução das consciências.
11. Dendrofilia. Gosto e afinidade pelas árvores, ciofilia.
12. Elurofilia. Atração afetiva pelos gatos, gatofilia.
13. Energofilia. Interesse pela psicometria dos diversos tipos de bioenergias.
14. Entomofilia. Afinidade pelos insetos em geral.
15. Espectrofilia. A boa interrelação com as consciexes.
16. Evoluciofilia. Interesse e afinidade pela evolução de si mesmo e dos outros.
17. Heliofilia. Afinidade ou interesse pela atividade solar.
18. Hidrofilia. Interesse afim pelas águas.
19. Iconofilia. Afinidade pelas imagens, iconografia, imagética.
20. Inventariofilia. Tendência para levantamentos exaustivos de dados em torno de si.
21. Lucidofilia. Interesse e determinação na manutenção da autolucidez.
22. Melofilia. Interesse pelas melodias, músicas e cantos.
23. Mesofilia. Interesse e afinidade pelos ambientes com temperaturas amenas, condições mésicas.
24. Neofilia. Afinidade pelo novo, a novidade, a descoberta, a pesquisa.
25. Ombrofilia. Afinidade e interesse pela chuva, umidade.
26. Ornitofilia. Interesse afim pelas aves, os pássaros.
27. Polifilia. Apreço por grande número de objetos, colecionismo, Holotecologia.
28. Psamofilia. Interesse pelas terras arenosas, pela areia, geoenergia.
29. Sociofilia. Atração e interesse pela vida social, sociabilidade.
30. Xenofilia. Atração e interesse pelo diferente, o variegado, o infrequente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a naturofilia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Especialismo holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Neutro.
Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Tendência inata: Parageneticologia; Neutro.
Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A EXPRESSÃO DA NATUROFILIA SE TORNA EVIDENTE
POR MEIO DO INTERESSE E ABERTISMO DE PESQUISA
DA CONSCIN, E DO SENSO PRAGMÁTICO DA CONEXÃO
DE SI AOS ELEMENTOS DA NATUREZA E DO COSMOS.
Questionologia. Você sente afinidade expansiva e profunda ou restritiva e superficial
com os seres da Natureza? Os efeitos da serendipitia e das sincronicidades resultantes da naturofilia cativam os interesses de pesquisa eleitos por você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; A Natureza Ensina; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450 minifrases; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 12 e 13.
2. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner; 344
p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 2.000 itens;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos;
7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 241 a 243.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 370 e 497.

R. L.
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NECESSIDADE DESNECESSÁRIA
(ANTIPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A necessidade desnecessária é a condição da conscin, homem ou mulher,
ao desejar ou almejar o inadequado, o improdutivo e o ineficaz quanto à autevolução, levando
à dispersão dos autesforços na realização da proéxis pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo necessidade vem do idioma Latim, necessitas, “necessidade”.
Surgiu no Século XII. O prefixo des procede do mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “oposição;
negação; falta”. A palavra necessário deriva também do idioma Latim, necessarius, “necessário;
inevitável; urgente”. O termo desnecessário apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Desejo antievolutivo. 2. Necessidade antiproexológica. 3. Carência
dispersiva. 4. Exigência improdutiva. 5. Demanda supérflua. 6. Solicitação contraproducente.
7. Aspiração dispensável.
Eufemisticologia. O uso do eufemismo mal necessário para justificar e evidenciar a intenção anticosmoética da necessidade desnecessária.
Neologia. As duas expressões compostas mininecessidade desnecessária e maxinecessidade desnecessária são neologismos técnicos da Antipriorologia.
Antonimologia: 1. Necessidade evolutiva. 2. Escolha inteligente. 3. Autodemanda proexológica. 4. Escala das necessidades humanas. 5. Desnecessidade.
Estrangeirismologia: a nécessaire evolutiva; o entorpecimento pelo dolce far niente;
a affluent society; o modus vivendi errôneo; o shopping center; o Autoprioritarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Necessidades orientam comportamentos. Instintos: necessidades irracionais.
Coloquiologia: o dito popular abastança faz fastio.
Citaciologia: – A civilização é uma multiplicação ilimitada de necessidades desnecessárias (Mark Twain, pseudônimo do escritor estadunidense Samuel Langhorne Clemens, 1835–1910).
Sofro. Logo, compro (Gilles Lipovetsky, 1944–).
Filosofia: o hedonismo.
II. Fatuística
Pensenologia: a falta de prioridades cosmoéticas no holopensene pessoal; os exopenseneses; a exopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; as
pensenizações sinuosas; os laxopensenes; a laxopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade;
o poder coercitivo da pressão holopensênica patológica; os bagulhos autopensênicos gerando necessidades desnecessárias.
Fatologia: a necessidade desnecessária; a hierarquia das necessidades humanas do psicólogo estadunidense Abraham Maslow (1908–1970); as técnicas mercadológicas anticosmoéticas
induzindo novas pseudonecessidades nos consumidores; a sociedade do hiperconsumo; os apetites artificiais; os idiotismos culturais; a ditadura dos modismos do momento; o consumo desenfreado transformando a Terra em lixeira planetária; a compra por impulso levando ao consumo
emocional; as atitudes irrefletidas na busca das satisfações humanas primárias; as escolhas errôneas ampliando as interprisões grupocármicas; as miniganâncias aparentemente inofensivas;
o tresmalhamento da autoproéxis em decorrência dos caprichos pessoais; o ato de resistir às tentações do subcérebro abdominal; o desperdício de tempo e energia; a ditadura das emoções gover-
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nando as autodecisões; a cidade estadunidense Las Vegas enquanto capital mundial da ludopatia;
a ausência de autocrítica; os valores pessoais anacrônicos; as dispersões dispensáveis; a miopia
cronológica indicando a dificuldade da conscin em adiar a satisfação imediata de algum desejo,
em detrimento de satisfação maior a posteriori; a inexistência do Manual de Prioridades Pessoais
(MPP).
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inconsciência multidimensional; a despriorização das paraperceptibilidades; os autassédios abrindo as
portas para os heterassédios; as consciexes energívoras insaciáveis explorando as automimeses
existenciais dispensáveis das conscins; o apego psicossomático aos bagulhos energéticos; a ausência da parabússola consciencial das priorizações.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Etologia-Evoluciologia colaborando na compreensão dos
autocomportamentos relacionados à evolução pessoal; o sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo autocognição maior–acerto maior; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo holomaturidade pessoal–prioridade evolutiva; o sinergismo megatrafor-materpensene-autoprioridades; o sinergismo necessidades das consciexes–necessidades das conscins; o sinergismo patológico ignorância–necessidade inútil.
Principiologia: o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio
hedonista “máxima satisfação com o mínimo de esforço”; o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo desperdiçado; o princípio da priorização autevolutiva; o princípio da provisoriedade das permanências intrafísicas; o princípio de duvidar das próprias certezas embasando a Autodescrenciologia; o princípio “isso não é para mim” (omissuper) evidenciando a intencão proexológica antidispersividade; o princípio pessoal de não permitir ao externo ditar o estado íntimo.
Codigologia: a revisão da escala de necessidades pessoais a partir do neocódigo de valores pessoais; os códigos grupais repressores; a influência dos códigos culturais obsoletos nas
preferências, gostos e tendênciais pessoais; a falta de código pessoal de priorização evolutiva;
a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria das automimeses desnecessárias
geradoras de incompléxis; a teoria das ectopias conscienciais; a falta da teoria do descarte do
imprestável.
Tecnologia: as técnicas do neuromarketing estimulando neonecessidades; a autescravização às neotecnologias; a técnica conscienciológica de mais 1 ano de vida intrafísica auxiliando
na priorização do mais relevante evolutivamente; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica de viver evolutivamente na Socin Patológica; a técnica da omissuper; a técnica do “morder
a língua”; as técnicas de reeducação gerando hábitos saudáveis e rotinas úteis.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico levando à satisfação da necessidade
íntima de fazer assistência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos
Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Priorologistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos;
o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos improdutivos das ectopias afetivas; os efeitos constrangedores
das escolhas erradas; os efeitos dispersivos da ausência de prioridades evolutivas; os efeitos patológicos do luxo ostentatório; os efeitos do rolo compressor das inutilidades onipresentes; os
efeitos nocivos do marketing consumista no estímulo às pseudonecessidades; os efeitos da ansie-
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dade sobre o consumo; os efeitos da obsolescência programada estimulando o neoconsumo; os
efeitos das banalidades; o efeito dos infantilismos; o efeito dominó da desorganização consciencial; o efeito ricochete das indecisões crônicas; o efeito negativo das rotinas inúteis sobre o saldo
da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os efeitos acumulativos do tempo desperdiçado; os efeitos doentios da disfuncionalidade das trivialidades humanas.
Neossinapsologia: as sinapses miméticas bloqueadoras da aquisição de unidades de lucidez; a conquista de neossinapses através da ultrapassagem dos vícios mesológicos; as neossinapses evolutivas auxiliando nas corretas escolhas; as neossinapses necessárias à reeducação para
novos hábitos.
Ciclologia: o ciclo dispersão-desmotivação explicando a baixa produtividade pessoal;
o ciclo causa-efeito; o ciclo vicioso de inutilidades antievolutivas; o ciclo patológico dos prazeres subcerebrais; a Perdologia no ciclo de automimeses dispensáveis; o ciclo dos costumes sociais impensados; o ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais; o ciclo da
desconstrução das retroideias patológicas.
Enumerologia: o nugatório; o dispensável; as insignificância; a esquisitice; a ostentação; a suntuosidade; a improficuidade.
Binomiologia: o binômio necessidade-motivo; o apego ao binômio patológico hábitos
doentios–rotinas inúteis; o binômio anarquia pensênica–desorganização íntima; o binômio acriticidade pessoal–autocorrupção crassa; o binômio irreflexão-erro; o binômio cultura-modismo;
o binômio alienante pão-circo; o binômio costumes arcaicos–tradições fossilizadas; o binômio
luxo-lixo; o binômio vontade fraca–vida indisciplinada.
Interaciologia: a interação escolhas erradas–perdas evolutivas; a interação comportamentos anticosmoéticos–interprisão grupocármica; a interação nível evolutivo–natureza das autonecessidades; a interação inutilidade-ociosidade; a interação ansiedade-irreflexão; a interação
autocomplacência-autocorrupção; a interação massa humana impensante–robéxis; a interação
modismo-consumismo; a interação ócio-desperdício.
Crescendologia: o crescendo desejo–necessidade–valor pessoal; o crescendo versatilidade despriorizada–polimatia direcionada; o crescendo patológico escolhas erradas–resultados
pífios; o crescendo abuso-desuso; o crescendo patológico instintos subcerebrais–apetites psicossomáticos; o crescendo doentio despriorizações evolutivas–incompletismo–melin–melex.
Trinomiologia: a obnubilação resultante do trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio
autodesorganização-autodespriorização-autoimprudência; o trinômio patológico desmotivação-boavidismo-lazer.
Polinomiologia: o polinômio inutilidades-futilidades-banalidades-frivolidades; o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio descuidos-vícios-excessos-extravagâncias.
Antagonismologia: o antagonismo necessidades essenciais / necessidades supérfluas;
o antagonismo necessidades pessoais / valores sociais; o antagonismo necessidades racionais
/ necessidades instintuais; o antagonismo motivação patológica / ortomotivação; o antagonismo
autopensenização produtiva / autopensenização vazia; o antagonismo autodecisão mentalsomática / comportamento psicossomático; o antagonismo automimeses necessárias / automimeses
dispensáveis; o antagonismo polivalência produtiva / polivalência dispersiva; o antagonismo autodisciplina / autoindisciplina; o antagonismo autoproéxis / autorrobéxis; o antagonismo autoprioridades evolutivas / autoprioridades caprichosas; o antagonismo satisfação imediata / satisfação mediata; o antagonismo viver com dinheiro / viver pelo dinheiro.
Paradoxologia: o paradoxo humano da conscin com idade emocional de 10 anos (90%
de emocionalismo) e idade biológica de 90 anos (10% de racionalismo); o paradoxo da arapuca
antievolutiva armada para si mesmo; o paradoxo do ter tudo não significar nada; o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares; o paradoxo dispersivo dos meios
predominarem sobre os fins; o paradoxo da conscin sadia sem produtividade evolutiva.
Politicologia: a cerebelocracia; a instintocracia.
Legislogia: a lei das utilidades marginais decrescentes; a lei do menor esforço mantendo os autoplágios mecanizados.
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Filiologia: a ausência da autocriticofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a autocriticofobia; a disciplinofobia; a priorofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; síndrome da ectopia efetiva
(SEA); a síndrome da abstinência da baratrosfera (SAB); a síndrome da mediocrização; a síndrome da despriorização evolutiva; a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome do
conflito de paradigmas.
Maniologia: a dromomania; a megalomania; a ludomania; a riscomania; a dipsomania;
a toxicomania; a nostomania; a mania pelas supermarcas modernas; as manias em geral.
Mitologia: a queda do mito da existência de atos sem consequências; o mito da felicidade instantânea.
Holotecologia: a midiateca; a idiotismoteca; a toxicoteca; a patopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Antipriorologia; a Decidologia; a Discernimentologia; a Preferenciologia; a Autopatopensenologia; a Etologia; a Intrafisicologia; a Consumerologia; a Displicenciologia; a Incoerenciologia; a Inutilogia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a consréu ressomada; a conscin eletronótica;
a conscin indisciplinada; a conscin acrítica; a conscin robotizada; a consciênçula; a consciência
imatura; a consciência multímoda; a conscin desô; a conscin distímica; a personalidade sem autorreflexão; a pessoa instintiva; a conscin volúvel; a conscin instável; a conscin impulsiva; a conscin influenciável; a marionete da mídia.
Masculinologia: o consumidor compulsivo; o buscador-borboleta; o ansioso; o disperso;
o comatoso evolutivo; o radiota; o vidiota; o minidissidente; o robotizado existencial; o colecionador compulsivo; o superficial.
Femininologia: a consumidora compulsiva; a buscadora-borboleta; a ansiosa; a dispersa;
a comatosa evolutiva; a radiota; a vidiota; a minidissidente; a robotizada existencial; a colecionadora compulsiva; a superficial.
Hominologia: o Homo sapiens superfluus; o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens consumans; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens antirretilineatus;
o Homo sapiens indisciplinatus; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens psychopathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininecessidade desnecessária = o desejo de estar sempre vestido com
roupa da moda; maxinecessidade desnecessária = o vício nas drogas lícitas e ilícitas levando à dependência química e psicológica, antessala da dessoma prematura.
Culturologia: a cultura nosográfica do consumo desenfreado; a adesão acrítica sistemática aos modismos culturais do momento evolutivo; a cultura das inutilidades onipresentes.
Tabelologia. Sob o enfoque da Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, tabela com 20 cotejos entre necessidades necessárias – produtivas, eficazes, avançadas, cosmoéticas – e necessidades desnecessárias – improdutivas, ineficazes, retrógradas, anticosmoéticas
– quanto à realização da proéxis pessoal:
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Tabela − Cotejos Necessidades Necessárias / Necessidades Desnecessárias
Nos

Necessidades Necessárias

Necessidades Desnecessárias

01.

Amizades evolutivas

Amizades ociosas

02.

Autocrítica cosmoética

Heterocrítica anticosmoética

03.

Autoposicionamentos francos

Omissões deficitárias: fazer média

04.

Código pessoal de Cosmoética (CPC)

Levar vantagem em tudo (lei de Gerson)

05.

Crises de crescimento autoprovocadas

Comodismo das automimeses dispensáveis

06.

Descrença: autexperimentacão

Crença: fé cega

07.

Detalhismo

Perfeccionismo

08.

Dieta alimentar equilibrada

Orgias gastronômicas

09.

Dupla evolutiva (timelife)

Dupla sexual (fim-de-semana)

10.

Estado vibracional autoprofilático

Muletas ritualísticas

11.

Exercícios físicos sem excessos

Prática de esporte radical

12.

Motivação-trabalho-lazer

Hedonismo

13.

Abertismo consciencial (neofilia)

Conservantismo (neofobia)

14.

Pé-de-meia proexológico

Hiperconsumismo

15.

Poderes conscienciais

Poderes temporais

16.

Residência proexogênica

Mansão cinematográfica

17.

Trabalho digno: autossustento

Workaholism

18.

Fazer antes de falar (verbação)

Falar muito e agir pouco (teoricão)

19.

Verpons: verdades relativas de ponta

Dogmas inquestionáveis

20.

Voluntariado tarístico

Profissional mercantilista

Terapeuticologia: a Proexoterapia levando à revisão das prioridades pessoais perante
a vida humana (APEX); o uso do conscienciograma no refinamento dos autodiagnósticos (CONSCIUS); as técnicas de terapêuticas empregando o código pessoal de Cosmoética (CPC) ao modo
de instrumento de autenfrentamento; a teática da Consciencioterapia (OIC).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a necessidade desnecessária, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Antiutilitário: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
07. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
08. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
Interesse: Autodiscernimentologia; Neutro.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Otimização dos desempenhos: Holomaturologia; Homeostático.

A BUSCA DA SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES DESNECESSÁRIAS DEMONSTRA AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO
E MOTIVAÇÃO NAS AUTESCOLHAS, SEM PRIORIZAÇÃO
EVOLUTIVA PARA A REALIZAÇÃO DA PROÉXIS PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou quais necessidades desnecessárias
continua alimentando? Qual profilaxia está utilizando para superá-las?
Webgrafia Específica:
1. Castro, Murilo Cardoso de; Vocabulário de Filosofia; 4.417 verbetes; disponível em: <http://www.filoinfo.bem-vindo.net/filosofia/modules/lexico/entry.php?entryID=751>; acesso em: 13.01.13.

E. B.
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NECESSIDADE EVOLUTIVA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A necessidade evolutiva é o conjunto de potenciais, exigências e obrigações naturais, imposto pelas Leis do Cosmos, de a consciência adquirir talentos e trafores ininterruptamente no caminho da evolução interminável.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra necessidade vem do idioma Latim, necessitas, “necessidade;
constrangimento; obrigação; destino; fatalidade; extrema pobreza; circunstância crítica; doença;
apuro”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Carência evolutiva. 2. Conveniência evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo necessário:
desnecessária; desnecessário; desnecessidade; desnecessitada; desnecessitado; desnecessitar;
inecessário; necessária; necessariamente; necessariedade; necessariíssimo; necessidade; necessitação; necessitada; necessitado; necessitante; necessitar; necessitário; necessitarismo; necessitosa; necessitoso.
Neologia. As 3 expressões compostas necessidade evolutiva, necessidade evolutiva identificada e necessidade evolutiva ignorada são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Conquista evolutiva. 2. Megatrafor.
Estrangeirismologia: a condição técnica ou profissional do expert; o Cognitarium;
o curriculum vitae magnum da pessoa; o strong profile cognitivo; o will power; a expertise; o high-level of selfperformance fixado; a conquista evolutiva do selfheirship; a condição sine qua non
da conquista do gargalo evolutivo; o know-how conquistado; o high score pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da hiperacuidade da inteligência evolutiva (IE) pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a necessidade evolutiva; os autesforços para evoluir como sendo manifestações insubstituíveis da condição imperativa da vida consciencial; a inevitabilidade determinística
da evolução consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo potente energia consciencial–autoparapsiquismo; o sinergismo conquista evolutiva anterior–conquista evolutiva posterior.
Principiologia: o princípio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio da
descrença; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da eliminação
do retrabalho de reconquista do ganho perdido; o princípio evolutivo de pensar grande.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimoramento evolutivo.
Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo ininterrupto; a amortização dos endividamentos interconscienciais da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas parapsíquicas do EV e do arco voltaico craniochacral; as abordagens técnicas especializadas de amplo espectro; a obtenção do zelo e rigor técnico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito imediato da atuação das ECs; os efeitos da disciplina autoimposta
na profundidade da autodeterminação; os efeitos automotivacionais crescentes das teáticas exitosas levando à mestria; os efeitos da consolidação de neopadrões autoincorruptores na conquista da condição da autodesperticidade; os efeitos da mentalidade autossuperadora; os efeitos da
criatividade ao lidar com a imprevisibilidade; os efeitos da pacificação intraconsciencial na conquista da autodesperticidade; os efeitos motivadores dos sucessos evolutivos reiterados; os efeitos do extrapolacionismo parapsíquico no vislumbre de carências evolutivas desconhecidas.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoconquistas evolutivas; a conquista teática das
neossinapses intermissivas prioritárias.
Ciclologia: o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;
o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; os patamares no ciclo de crescimento autevolutivo; o ciclo meta-conquista; o neociclo autevolutivo; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo amadorismo-profissionalismo; o ciclo evolutivo conquistar-manter-expandir; o ciclo ressoma-dessoma.
Enumerologia: o ato de desenvolver os potenciais conscienciais; o ato de minorar as
ignorâncias pessoais; o ato de aplicar as cognições evolutivas; o ato de cumprir os deveres cármicos; o ato de atender às demandas assistenciais; o ato de reduzir as privações afetivas; o ato de
praticar as condutas cosmoéticas. A obtenção de objetivo indispensável; a apreensão de conhecimento imprescindível; a consecução de talento insubstituível; a remissão de traço inalijável;
a harmonização de relacionamento indeclinável; a aquisição de experiência indescartável; a ratificação de postura irrepreensível.
Binomiologia: o binômio consciência lúcida–energias conscienciais; a conquista incorporada naturalmente ao binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio autevolutivo expandir retroconquistas–planejar neoconquistas; o binômio conquistas-fracassos; o binômio neoconquista intermissiva–neoconquista intrafísica; o binômio neoconquista extraordinária–neoconquista ordinária; o binômio neoconquista pessoal–neoconquista grupal; o binômio empenho-conquista; o binômio persistência-paciência; o binômio autoconceito-autestima.
Interaciologia: a interação autocognição prioritária–Energossomatologia; a interação
repetição técnica–destreza progressiva; a interação autogoverno-autoconfiança-autestima; a interação fundamental modéstia-conquista; a interação tempos de grandes transformações–tempos
de maxiconquistas inéditas; a interação recin-recéxis; a interação autossuficiência evolutiva–
–harmonização cósmica.
Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo assim-desassim cosmoético; o crescendo especialismo-generalismo; o crescendo iniciante-veterano;
o crescendo na acumulação de conquistas gerando as diversas categorias de elites evolutivas;
o crescendo miniconquistas-maxiconquista; o crescendo minitrafores-megatrafor; o crescendo
exemplificativo neoconquista pessoal–neoconquista grupal; o crescendo retrofracasso-neoconquista; o crescendo autoconquista-automaturação-autodomínio; o crescendo evolutivo das crises
de crescimento subentrantes.
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Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio expandir retroconquistas–sustentar conquistas–planejar neoconquistas.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-definição-decisão-determinação-neoconquista; a conquista do polinômio estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes–
–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo autodesassédio / autassédio consciencial; o antagonismo conquistas evolutivas sofisticadas / conquistas óbvias vulgares; o antagonismo autoconquista / automimese; o antagonismo autoconquista permanente / autoconquista temporária; o antagonismo necessidade evolutiva / capricho; o antagonismo autonomia existencial / servidão subcerebral.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a mentalsomatocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação das autoconquistas; a lei
da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a energofilia; a neofilia; a desafiofilia; a teaticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia.
Fobiologia: a gnosiofobia; a epistemofobia; a intelectofobia; a bibliofobia; a filosofofobia; a culturofobia; a leiturofobia.
Mitologia: o mito do dom recebido sem esforço.
Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intrafisicologia; a Intermissiologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Invexologia;
a Duplologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo
sapiens neoconquistor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sa-
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piens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo
sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: necessidade evolutiva identificada = a condição natural, imposta pelas
Leis do Cosmos, de a consciência adquirir talentos e trafores ininterruptamente no caminho da
evolução interminável, claramente reconhecida pela conscin intermissivista; necessidade evolutiva ignorada = a condição natural, imposta pelas Leis do Cosmos, de a consciência adquirir talentos e trafores ininterruptamente no caminho da evolução interminável, inteiramente desconhecida por parte da conscin criminosa.
Culturologia: a Multiculturologia da Autevoluciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
necessidades evolutivas gerais da consciência:
01. Autorganização existencial: a pragmática evolutiva.
02. Autoverbação teática: a interassistencialidade evolutiva.
03. Convívio empático: a interdependência evolutiva.
04. Cosmovisão seriexológica: a priorização evolutiva.
05. Labor existencial: a retribuição evolutiva.
06. Lucidez multidimensional: a despertez evolutiva.
07. Reciclagem intraconsciencial: a autocatálise evolutiva.
08. Recomposição grupocármica: a reconciliação evolutiva.
09. Teática cosmoética: a práxis evolutiva.
10. Vontade discernidora: a determinação evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a necessidade evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
09. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
11. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
12. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
13. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
14. Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
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A CONDIÇÃO NATURAL, IMPOSTA PELAS LEIS DO COSMOS, DE A CONSCIÊNCIA ADQUIRIR TALENTOS E TRAFORES ININTERRUPTAMENTE, NO CAMINHO DA EVOLUÇÃO INTERMINÁVEL, É INEVITÁVEL E INSUBSTITUÍVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive autoconsciente da necessidade de evoluir?
Está satisfeito com o ritmo cosmoético da autevolução?
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NECRODULIA
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A necrodulia é o culto aos mortos e as consequências, nem sempre sadias
ou evolutivas, de tal tradicionalismo milenar.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição necro vem do idioma Grego, nekrós,
“morto; cadáver”. O segundo elemento de composição dulia deriva do mesmo idioma Grego,
doûlos, “escravo”.
Sinonimologia: 1. Necrolatria. 2. Culto aos antepassados. 3. Veneração às consciências dessomadas. 4. Escravidão emocional aos falecidos. 5. Adoração aos mortos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo dulia: dúlio;
hiperdulia; hiperdúlica; hiperdúlico; necrodulia; necrodúlica; necrodúlico.
Neologia. As duas expressões compostas necrodulia dessomática e necrodulia sistemática são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Antidulia. 2. Antidolatria.
Estrangeirismologia: o post-mortem; o Melexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da dessomaticidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antidolatria; os holopensenes lúgubres; a autopensenização saudosa; os escleropensenes; a escleropensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os
paleopensenes; a paleopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a necrodulia; a beatice doentia; a divinização irracional; a tietagem infantil;
a fanzice; a hagiografia ultrapassada; a esnobação à teosebia ensebada; as muletas rituais; as lavagens subcerebrais; a extinção inteligente das automimeses atávicas aplastrantes; o corte das sacralizações, deificações e idolatrias para sempre; a quebra dos paradigmas obsoletos científicos, filosóficos, religiosos, políticos e sociais; o entendimento da idolopatia; as sociopatias amenas e graves; a retórica mística piegas; as cangas místicas; as coleiras sociais do ego; a extinção das genuflexões; a recusa explícita dos autoplacebismos; o entendimento das patomimeses grupais; os ritos fúnebres antigos e contemporâneos; os valores sociais simbólicos; as tentativas ancestrais de
angariar proteção e intermediação com as divindades; os monumentos fúnebres históricos; as pirâmides do Antigo Egito; a arte tumular; o turismo cemiterial; a indústria funerária; a comercialização da morte humana; os serviços mortuários; os ornamentos fúnebres; as homenagens póstumas; as exéquias; o velório; a lápide; o epitáfio; o cenotáfio; o minuto de silêncio; o dia de finados; o egoísmo atuante nas perdas dos entes amados; as diversificações tradicionais e socioculturais relativas à desativação do corpo humano; as canonizações populares; a indústria da necrolatria.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as evocações nos cultos aos antepassados; o incremento da parapsicose pós-dessomática; os assédios interconscienciais entre parentes vivos e dessomados; as evocações extemporâneas dos dessomados; o prosseguimento do destino dos recém-dessomados.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma.
Enumerologia: a dulia; a hiperdulia; a necrodulia; a idolatria; a hagiografia; a tietagem;
a bovinolatria. Os sarcófagos; os túmulos; as tumbas; as sepulturas; os jazigos; os sepulcros; os
mausoléus.
Binomiologia: o binômio velas-flores; o binômio silêncios-condolências; o binômio culto-devoção; o binômio reverência-temor; o binômio sagrado-profano; o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo racionalidade
/ credulidade; o antagonismo verpons / dogmatismos.
Politicologia: a idolocracia; a vulgocracia; a asnocracia; a genuflexocracia; a barbarocracia; a teocracia; a clerocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a tanatofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a dessomatofobia.
Maniologia: a idolomania; a iconomania; a hagiomania; a mania dos santos; a gurumania; a angelomania; a religiomania.
Mitologia: os mitos copiosos sobre a desativação ou descarte do soma.
Holotecologia: a dessomatoteca; a idoloteca; a iconoteca; a abstrusoteca; a arqueoteca;
a dogmaticoteca; a teologoteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Tanatologia; a Autoparapercepciologia; a Autorretrocogniciologia; a Seriexologia; a Multidimensiologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia;
a Holomaturologia; a Autopriorologia; 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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o necrólatra.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a necrólatra.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens paraprocedens;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: necrodulia dessomática = o culto aos mortos apenas com a lembrança
dos dessomados nas práticas funerárias ou simples posturas sociais; necrodulia sistemática
= o culto aos antepassados, de modo permanente, promotor de assédios interconscienciais entre
conscins e consciexes.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura da necrodulia; a cultura do luto.
Baratrosfera. Segundo a Parapatologia, fazer evocações continuadas de quem dessomou é chamar o holopensene da Barastrosfera para dentro de casa. Pode começar a surgir acidentes de percurso parapsíquicos e até a macro-PK destrutiva. Dentre as piores ocorrências dos idiotismos culturais se inserem os cultos aos ancestrais ou antepassados. O mais inteligente é deixá-los em paz, seguindo os próprios destinos na extrafisicalidade. Afinal, passaram pelo choque da
dessoma exatamente para isso.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a necrodulia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anticético: Parapatologia; Nosográfico.
02. Basbaquice: Parapatologia; Nosográfico.
03. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
04. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
05. Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
06. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
07. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
08. Idolatria: Parapatologia; Nosográfico.
09. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
12. Recepção Pós-Dessomática: Intermissiologia; Homeostático.
13. Santificação: Parassociologia; Neutro.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.
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A NECRODULIA SISTEMÁTICA, OU A EVOCAÇÃO CONTÍNUA DOS DESSOMADOS PROMOVE ASSÉDIOS INTERCONSCIENCIAIS, E DEVE, RACIONALMENTE, SER SEMPRE EVITADA PELA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a necrodulia? Sente-se confortável com
a lembrança dos antepassados?
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NEGOCINHO EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O negocinho evolutivo é a atitude primária e insistente da conscin vulgar,
homem ou mulher, em geral mesquinha ou miserê, em obter alguma vantagem imerecida ou abatimento privilegiado, no processo autevolutivo, buscando pechinchar, regatear, barganhar ou subornar companheiros, amparadores, evoluciólogos e demonstrando explicitamente algum tipo de
esperteza ou artimanha baratrosférica nas posturas e posicionamentos quanto ao autenfrentamento
das responsabilidades, deveres e encargos pessoais, grupocármicos e intransferíveis em pleno
Terceiro Milênio.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra negócio vem do idioma Latim, negotium, “ocupação; trabalho;
negócios públicos e privativos; governança; cargo; cuidado; obrigação; interesse privativo”. 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 em 1873.
Sinonimologia: 01. Pechincha evolutiva. 02. Regateio evolutivo. 03. Barganha evolutiva. 04. Barateio evolutivo. 05. Depreciação evolutiva. 06. Abatimento evolutivo. 07. Desconto evolutivo. 08. Mau negócio evolutivo; negocismo evolutivo; suborno evolutivo. 09. Negocinho proexológico. 10. Negocinho interassistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo negócio:
agronegócio; anegociado; desnegociado; desnegociar; inegociabilidade; inegociável; irrenegociabilidade; irrenegociável; negociabilidade; negociação; negociada; negociado; negociador;
negociadora; negocial; negocialidade; negociamento; negociante; negocião; negociar; negociarrão; negociata; negociável; negocinho; negocioso; negocismo; negocista; negocística; negocístico; renegociabialidade; renegociação; renegociar; renegociável.
Neologia. As 3 expressões compostas negocinho evolutivo, negocinho evolutivo adolescente e negocinho evolutivo adulto são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Autocognição evolutiva. 2. Autocognição cosmoética. 3. Compreensão evolutiva. 4. Conduta cosmoética.
Estrangeirismologia: a defesa malintencionada do próprio status quo; o bad pennyworth autevolutivo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do indiscernimento
quanto à holomaturidade da Cosmoética Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verpons exigem recins.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do negocismo e das negociatas; os baratropensenes; a baratropensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade;
os xenopensenes; a xenopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a genopensenidade anulada pelos caprichos subcerebrais; a autopensenização assentada primordialmente no sen.
Fatologia: o negocinho evolutivo; a barganha evolutiva disfuncionante; a pechincha
evolutiva impraticável; a depreciação da interassistencialidade; a aspiração da pessoa querer algo,
a todo custo, sem merecer; o fato de a conscin buscar economizar com avareza óbvia; a resiliência

Enciclopédia da Conscienciologia

15559

patológica; a busca da adaptação egoica ao melhor sem recéxis nem recins; o ato pessoal de forçar as circunstâncias evolutivas de modo subumano; a tentativa de mudar regressivamente o contexto do estabelecido pelas experiências evolutivas veteranas; a busca de privilégios e vantagens
empregadas na vida humana quando aplicada esperta e inutilmente nos trâmites da evolução consciencial; a negociação perde-perde; a autancoragem à zona de conforto pessoal; a esquiva aos autenfrentamentos evolutivos; o choro da autovitimização; a busca por baratear as crises de crescimento inevitáveis; a pretensão vã de adequar as realidades às próprias verdades autoficcionadas;
as autodesculpas justificáveis socialmente; as tentativas de enredar outrem nas próprias corrupções; os conluios autocorruptores mantendo e reforçando autenganos mútuos; o ato de conspurcar
princípios, valores, dons e ideais devido aos autointeresses puramente materiais e imediatistas;
a impossibilidade de mascarar de si mesmo os desconfortos íntimos; a impossibilidade de uso dos
pistolões e prerrogativas espúrias na evolução consciencial; as falsas facilitações dos procedimentos regressivos.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o suborno energético; o barateio do parapsiquismo; a mesquinharia humana perante o maximecanismo interassistencial multidimensional; a insistência no abatimento dos próprios débitos no âmbito das interprisões grupocármicas; a aplicação de jeitinhos parapsíquicos nas tentativas infrutíferas de subornos evolutivos; a procura por
barganhar os alinhavos proexológicos apalavrados no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as
impossibilidades dos tráficos evolutivos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio anticosmoético do “se colar, colou”; o princípio evolutivo
do “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da inegociabilidade dos preços
da evolução autoconsciente.
Codigologia: a autossubmissão acrítica aos itens antievolutivos dos códigos familiares,
profissionais e socioculturais; o código pessoal de Comoética (CPC) instaurando definitivamente
o brio cosmoético.
Teoriologia: os valores devidos não pechincháveis da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da recéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos autoprejudiciais dos cambalachos antiproexológicos; os efeitos
evolutivamente regressivos do auxílio amaurótico a quem oferece mais pseudovantagens; os efeitos evolutivamente vantajosos de negar-se a negociar com assediadores; os efeitos evolutivamente lucrativos da interassistencialidade cosmoética.
Binomiologia: os pactos desonrosos no binômio autocomplacência-heterocomplacência; o binômio patológico autocorrupção-heterocorrupção; o binômio Imagística-Imagética.
Interaciologia: a interação baratrosférica semvergonhice-caradurismo.
Crescendologia: o crescendo patológico incompléxis-melin-melex.
Trinomiologia: o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio inebriante poderprestígio-posição; o trinômio ludibriante facilidades-favorecimentos-privilégios; o trinômio baratrosférico amoralidade-imoralidade-anticosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo astúcia antievolutiva / inteligência evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo da arapuca antievolutiva armada para si mesmo; o paradoxo da opção irrefletida de poupar esforços evolutivos hoje multiplicar os esforços exigidos para
os mesmos feitos no futuro.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do gersismo.
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Fobiologia: a neofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a síndrome da esperteza baratrosférica.
Mitologia: a autossujeição amaurótica aos mitos da intrafisicalidade.
Holotecologia: a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia; a Autocoerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; as conscins fura-filas tentando burlar a evolução consciencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens negotiosus; o Homo sapiens
autoperdonator; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens submissus; o Homo sapiens autovenditor; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens antilogicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: negocinho evolutivo adolescente = atitude primária de barganha ou artimanha para obter vantagem imerecida do jovem inexperiente, rapaz ou moça; negocinho evolutivo adulto = atitude primária de barganha ou artimanha para obter vantagem imerecida da pessoa
madura e experiente quanto à vida humana.
Culturologia: a cultura da Lei de Gérson.
Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 31 atitudes, classificadas por especialidades conscienciológicas, características do universo do negocinho
evolutivo:
01. Amparologia: teimar infantilmente em não reconhecer a existência somente de
guias amauróticos extrafísicos em todas as religiões e seitas, sem exceção.
02. Autocraciologia: buscar de maneira míope estudar somente a Serenologia e os Serenões, conservando o nível regressivo, feudalista, aristocrático e das torres de marfim das vidas
e séculos passados.
03. Bifrontismologia: querer vivenciar os princípios da Conscienciologia mantendo, ao
mesmo tempo, subordinação à determinada seita com práticas primitivas e até anticosmoéticas.
04. Clandestinologia: conceber o barateamento da infiltração impossível de determinada consciex assediadora participar clandestinamente de Curso Intermissivo gerando o fruto espúrio da consréu-intermissivista.
05. Cosmoeticologia: abrir exceção anticosmoética nos artigos do código pessoal de
Cosmoética (CPC).
06. Cronologia: forçar ilusória e excepcionalmente as técnicas e práticas diárias da tenepes, dos EVs, dos exercícios físicos e outras recomendadas pelos princípios conscienciológicos,
em periodicidades indisciplinadas de acordo com a mera autodisposição e o bel-prazer pessoais.
07. Culturologia: teimar na barganha de manter determinado idiotismo cultural como
sendo tradição sagrada.
08. Descrenciologia: insistir, reiteradamente, em admitir, como exceção, determinada
crença obviamente infantil e ultrapassada.
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09. Discernimentologia: defender, como desculpa antirreciclagem, indefinidamente,
a necessidade de continuar errando a fim de aprender.
10. Disciplinologia: confundir autoconscientemente, e descartar de propósito, o rigor
das disciplinas técnicas recomendadas pelos princípios da Conscienciologia, sob o pretexto de
perfeccionismo a ser evitado.
11. Duplologia: buscar regatear compondo a dupla evolutiva apenas com a irmã gêmea.
12. Energossomatologia: preferir a meditação transcendental ao estado vibracional nas
práticas evolutivas, defensivas, cotidianas e diuturnas.
13. Evoluciologia: teimar ilusoriamente estar evoluindo mais, em alto nível, mesmo conhecendo a Conscienciologia e as tertúlias, a distância, sem participar de nenhum voluntariado interassistencial.
14. Fossilizaciologia: manter absurdamente as muletas conscienciais ultrapassadas de
todos os tipos e naturezas, nas práticas conscienciológicas, como, por exemplo, levar incenso para
o laboratório de autopesquisas, acender vela para executar o EV ou cobrir o rosto com a coberta
nos trabalhos da tenepes devido ao medo de enxergar as consciexes.
15. Gesconologia: teimar falaciosamente em colocar a gestação humana instintual
à frente da condição evolutiva da gestação consciencial, recomendada pelos princípios da Conscienciologia, sob o pretexto de ajudar a ressoma das consréus no desenvolvimento da reurbex.
16. Hedonismologia: ficar hedonisticamente no nível inicial do estado vibracional (EV)
sem querer enfrentar as práticas da tenepes diária, como sendo o ideal evolutivo pessoal.
17. Incorrupciologia: minimizar anticosmoeticamente os atos corruptos, por exemplo,
o mensalão, como sendo meros produtos culturais contemporâneos.
18. Intermissiologia: buscar equiparar, no mesmo nível evolutivo, as conscins baratrosféricas, ou consréus, às conscins intermissivistas ou dos Cursos Intermissivos.
19. Mentalsomatologia: colocar apaixonadamente os produtos tecnológicos das ficções
científicas imaginativas acima das produções tecnológicas reais da Ciência propriamente dita.
20. Multidimensiologia: acreditar ingenuamente na existência de outro ego pessoal mais
evoluído, de si mesmo, em alguma dimensão ou universo paralelo, fugindo às realidades multidimensionais paraperceptivas, descartando a relevância evolutiva da vida humana.
21. Poligamiologia: exaltar regressiva e despudoradamente a poligamia como sendo útil
a fim de evitar a condição das mulheres solitárias.
22. Politicologia: sonegar impostos sob o pretexto de o governo corrupto aplicar mal as
contribuições dos cidadãos honestos e, assim, a pessoa poder comprar tudo com o próprio dinheiro.
23. Projeciologia: praticar erroneamente a condição de predador extrafísico quando
projetado, julgando ter, assim, assistência extrafísica.
24. Raciocinologia: colocar inocente e erroneamente a Arte como sendo instrumento
mais racional e tarístico à frente da Ciência.
25. Ressomatologia: admitir, como sendo opção inteligente ou de alta sagacidade, permanecer a conscin indiferente quanto ao próprio estado evolutivo continuando a viver indefinidamente na própria zona de conforto.
26. Sacramentologia: insistir amauroticamente nas ideias fósseis da cristolatria, da soteriologia, da bovinolatria e outras dogmatizações das mitologias e superstições religiosas seculares.
27. Serenologia: insistir ingenuamente em alcançar a condição da Serenologia, apenas
em algumas décadas e furar os céus, sem passar pelas etapas evolutivas com os atributos intelectivos, mentaissomáticos ou a erudição da inteligência evolutiva (IE).
28. Somatologia: defender tolamente a riscomania dos esportes radicais como sendo
acima de tudo prova de coragem.
29. Taristicologia: insistir neofobicamente nas práticas primárias e mais fáceis da tacon
à frente da autovivência mais evoluída e difícil da tares.
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30. Tenepessologia: querer minimizar as práticas da tenepes apenas quando a pessoa se
sente instintivamente bem, durante alguns poucos minutos e dominando sozinho os autesforços
parapsíquicos interassistenciais.
31. Toxicologia: apologizar patologicamente algum tipo de tóxico como sendo, acima
de tudo, útil à saúde humana, por exemplo, o vinho e a maconha.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o negocinho evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, 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. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
06. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
08. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
09. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
13. Retomador de tarefa: Recexologia; Homeostático.
14. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

O NEGOCINHO EVOLUTIVO REVELA A MEGATENDÊNCIA
ASTUCIOSA DA PERSONALIDADE, EM QUALQUER IDADE
BIOLÓGICA, SERVINDO DE DIAGNÓSTICO SEGURO PARA
A INDICAÇÃO DAS VIVÊNCIAS DA RECÉXIS E DA RECIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já chegou a tentar algum negocinho evolutivo?
Sobre qual linha de manifestação pessoal?
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NEOCIDADANIA PROEXOLÓGICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neocidadania proexológica é a aquisição de nova nacionalidade, pela
conscin, homem ou mulher, visando à consecução de responsabilidades existenciais relativas
à alavancagem e potencialização de tarefas proexológicas ego e grupocármicas, objetivando maior aproveitamento da atual ressoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo deriva do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra cidade procede do idioma Latim, civitas, “cidade; reunião de cidadãos; nação; pátria, foro; direito do cidadão romano; o povo da cidade”, e esta de civis, “cidadão; cidadã”. Surgiu no Século XIII. O termo cidadania apareceu em 1913. O vocábulo programação provém igualmente do idioma Latim,
programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem
do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial deriva também do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Nova cidadania proexológica. 2. Nova nacionalidade proexológica.
3. Nacionalização pró-proéxis.
Neologia. As 3 expressões compostas neocidadania proexológica, neocidadania proexológica básica e neocidadania proexológica avançada são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Cidadania. 2. Retrocidadania. 3. Nacionalidade originária. 4. Retroidentidade cultural.
Estrangeirismologia: a Cognópolis enquanto Despertarium; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) na condição de Evolutionarium; o Tertuliarium potencializando o sinergismo
mentalsomático; o Conviviarium favorecendo as interrelações.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à aplicação prioritária da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade.
Fatologia: a neocidadania proexológica; a nova documentação (o RG; o CPF); a nova
residência; a legalização da residência no país estrangeiro; a mudança para outro país; a moradia
em novo país e a família consciencial; as leis do novo país a serem apreendidas; o rapport com
o novo local ajudando nas autorreciclagens; o aprendizado da nova idiossincrasia cultural; a neocidadania proexológica significando responsabilidade evolutiva incontestável; os usos e costumes
da neocultura; a neovizinhança; o reencontro de amizades em novo país; o reconhecimento da
oportunidade para realizar acertos grupocármicos; a integração à Cognópolis; a meta teática da
Higiene Consciencial ininterrupta; as expectativas de trabalho pró-evolutivo a partir da neocidadania proexológica; a adaptação às novas rotinas; as neorrotinas úteis e o abandono consciente do
imprestável; a proposta do duplismo teático em neorresidência; o autodesafio da escrita do livro
em neoidioma; as neoverpons acessáveis; as responsabilidades proéxicas propiciadoras da mudança de país; as aulas conscienciológicas; a itinerância conscienciológica oportunizando crescimento íntimo da consciência; o foco no aproveitamento do tempo evolutivo; o desafio do autorado verbetográfico; a vontade de apreender as ideias da Conscienciologia; a postura firme de adapta-
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ção à neocidadania qual reflexo da autodeterminação; o aproveitamento do tempo compartilhado
com as novas amizades; a revisão de condutas pessoais no convívio com o grupo evolutivo empático; o ato de refletir sempre, sobretudo em novo ambiente; a escolha do lugar com diversidade
cultural ampla impulsionando a autevolução.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o paravínculo correlacionado com a oportunidade da neocidadania;
a paraidentidade; a vontade de responder do melhor jeito perante a assistência dos amparadores;
a manifestação do autodiscernimento quanto ao usufruto de neopercepções e neoparapercepções
no novo país; o freio ao emocionalismo enquanto autodesassédio nos locais com carregamento no
pen; o amparo extrafísico de função perseverante e o esclarecimento contínuo minimizando pertúrbios quanto à adaptabilidade da consciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo minipeça–maximecanismo interassistencial multidimensional; o sinergismo das ICs; o sinergismo CCCI-Interlúdio; o sinergismo tertulianos-paratertulianos; o sinergismo Elencologia-Paraelencologia; o sinergismo Verbetologia-Verbetografia o sinergismo Neoculturologia-Multiculturologia.
Principiologia: o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da coevolução; o princípio do direito universal às múltiplas cidadanias;
o princípio da afinidade grupocármica; o princípio da complementaridade das relações harmônicas; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio de ninguém evoluir sozinho;
o princípio da descrença (PD) favorecedor das recins.
Codigologia: o aprimoramento do código pessoal de Cosmoética (CPC) a partir do auto
e heterorrespeito por tudo e todos, no aproveitamento do convívio sadio com o grupo evolutivo na
CCCI.
Teoriologia: a teoria da Evoluciologia; a teoria da Seriexologia; a teoria da reurbex;
a teoria da Interassistenciologia; a teoria da Teaticologia.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da recéxis; a técnica do crescendo proexológico; as técnicas autoconscienciometrológicas; as técnicas da interassistencialidade; as técnicas megafraternas; as técnicas da priorização evolutiva; a técnica do megafoco
evolutivo.
Voluntariologia: a definição pessoal na área do voluntariado conscienciológico; o vínculo consciencial cultural entre os voluntários e voluntárias; o voluntariado engajado nas causas
comuns.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico
da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito halo do grupo pró-evolutivo; o efeito arrastante do bom exemplo;
os efeitos da vontade forte e intencionalidade sadia promovendo a migração; os efeitos no crescendo irreflexão-reflexão.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses no holopensene das ICs.
Ciclologia: a proposta da neocidadania enquanto mudança favorecedora do ciclo mentalsomático pessoal; o ciclo autesforço-autodefinição-autodeterminação-autoconquista.
Enumerologia: as retroidentidades; as neoidentidades; as poliidentidades; as paraidentidades; as pseudoidentidades; as transidentidades; as evolucioidentidades.
Binomiologia: o binômio Autodiscernimentologia-Autoneofiliologia; o binômio Lucidologia-Neoperspectivologia; o binômio Cosmoeticologia-Prospectivologia; o binômio afinidade-
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-sincronicidade; o binômio sincronicidade-sinergismo; o binômio migrante-neocidadão; o binômio projeto-prospectiva; o binômio neocultura-autorreciclagem.
Interaciologia: a interação vínculo consciencial–empatia evolutiva; a interação neocultura-neoaprendizado; a interação neocidadania proexológica–autodesafio evolutivo; a interação
movimentação migratória–família consciencial; a interação intencionalidade-interassistencialidade-amparabilidade; a interação entre os cognopolitas por meio do Tertuliarium.
Crescendologia: o crescendo monocultura-neocultura-multicultura-transcultura; o crescendo tacon-tares; o crescendo mundinho individual–senso universalista; o crescendo evolutivo
egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis.
Trinomiologia: o trinômio Culturologia-Multiculturologia-Transculturologia; o trinômio cultura nuclear–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio grupalidade-planificação-sincronicidade; o trinômio cultura aquisitiva–cultura executiva–cultura distributiva; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autodiscernimento-autodefinição-autodeterminação; o trinômio escolha-meta-acabativa; o trinômio neoperspectiva–neoprospectiva–neocidadania proexológica.
Polinomiologia: o polinômio intencionalidade-escolha-prioridade-consecução; o polinômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia-Conviviologia-Autadaptabilidade; o polinômio ideia-objetivo-definição-autodeterminação; o polinômio parafiliação–pertencimento pessoal–migração–neocidadania proexológica; o polinômio neofilia–Culturologia–adaptaciofilia–
–neocidadania proexológica; o polinômio mudança-resperspectivação-planejamento-consecução.
Antagonismologia: o antagonismo cultura universalista / cultura regionalista; o antagonismo neocultura / xenofobia; o antagonismo inteligência evolutiva / idiotismo cultural; o antagonismo conduta exceção evolutiva / conduta padrão vulgar; o antagonismo mudança refletida
/ mudança irrefletida; o antagonismo intereses universalistas / interesses bairristas.
Paradoxologia: o paradoxo da neocidadania proexológica reinserir a consciência à retrocultura.
Politicologia: a autodiscernimentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a sociocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a democracia direta proposta na Cognópolis Foz.
Legislogia: a lei da empatia; a lei de causa e efeito; a lei da afinidade evolutiva; a lei do
maior esforço evolutivo; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a determinofilia; a reciclofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a superação das fobias raciais; a eliminação da neofobia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome do estrangeiro (SEST).
Mitologia: o mito da sorte; os mitos culturais.
Holotecologia: a Fozteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a pesquisoteca; a discernimentoteca; a autocriticoteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Priorologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o renovador; o descobridor; o abridor de neocaminhos; o viajante; o professor itinerante; o precursor; o vanguardista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-
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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 estrangeiro; o planejador; o recexologista; o reurbanizador; o empreendedor;
o migrante; o repatriado; o exilado; o expatriado; o asilado; o estrangeiro; o tocador de obra; o homem
de ação.
Femininologia: a renovadora; a descobridora; a abridora de neocaminhos; a viajante;
a professora itinerante; a precursora; a vanguardista; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária estrangeira; a planejadora; a recexologista; a reurbanizadora;
a empreendedora; a migrante; a repatriada; a exilada; a expatriada; a asilada; a estrangeira; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens neoidenticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: neocidadania proexológica básica = a movimentação migratória feita pela conscin sem autolucidez quanto aos objetivos a serem realizados; neocidadania proexológica
avançada = a movimentação migratória feita pela conscin com autolucidez quanto aos objetivos
magnos a serem cumpridos.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura migratória; a cultura conscienciocêntrica; a Interculturologia do voluntariado conscienciológico; a cultura universalista.
Conquistas. Segundo a Intencionologia, a consciência com neocidadania proexológica,
por exemplo na Cognópolis Foz, pode atingir 20 conquistas, listadas na ordem alfabética:
01. Autocogniciologia: o sinergismo resultante do trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; a autoconscientização multidimensional (AM).
02. Autoconscienciometrologia: as autopesquisas esclarecedoras.
03. Autoconsciencioterapia: a terapia aplicada no burilamento temperamental.
04. Autorrecinologia: as recins a serem feitas aqui-agora-já, no aproveitamento da
atual ressoma, priorizando o avanço evolutivo.
05. Autorrevezamentologia: a concatenação de tarefas no ciclo multiexistencial pessoal (CMP) pelas retrocognições sadias ou conhecimento de vidas pregressas.
06. Conviviologia: o convívio sadio a partir da empatia evolutiva grupal; a conquista
das amizades raríssimas; os encontros e reencontros de destino favorecendo autorreciclagens contínuas.
07. Cosmoeticologia: as reciclagens apurando o CPC, o CDC e o CGC, no aproveitamento do holopensene empático.
08. Despertologia: a vivência da desperticidade, a partir de autopriorizações inteligentes.
09. Duplismologia: o duplismo libertário; a parceria ideal; a radicação cognopolitana
qual proposta libertária na consecução da proéxis em conjunto.
10. Enciclopediologia: o aprendizado da verbetografia ou verbetorado conscienciológico a partir das neoverpons vivenciadas.
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11. Holomaturologia: a recuperação de cons magnos a partir das Instituições Conscienciocêntricas enquanto oásis reeducacionais; o primado do mentalsoma.
12. Interassistenciologia: a reeducação consciencial evidenciada na passagem de evoluciente para assistente multidimensional.
13. Macrossomatologia: os estudos do macrossoma a partir de auto e heteropesquisas
pertinentes.
14. Paracerebrologia: o irrompimento paulatino do paracérebro no domínio do cérebro ou a paracerebralidade.
15. Parapercepciologia: o parapsiquismo vivenciado; a interpretação correta dos fenômenos e parafenômenos.
16. Parapolimaticologia: o acesso aos holopensenes dos evoluciólogos e Serenões.
17. Pensenologia: a dissecação do holopensene pessoal visando à retilinearidade pensênica (ortopensenidade) a caminho da refratariedade cosmoética.
18. Proexologia: a retomada de tarefa; o trabalho grupocármico visando ao policarma
(maxiproéxis grupal).
19. Reurbexologia: a oportunidade consciente de estudar, compreender e participar da
consecução de tarefas da reurbanização planetária.
20. Serenologia: o aprofundamento no estudo do modelo evolutivo apresentado pela
Conscienciologia, qual meta possível a ser atingida nos próximos milênios.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neocidadania proexológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
04. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
05. Dupla cidadania funcional: Autexperimentologia; Neutro.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
09. Movimentação migratória: Sociologia; Neutro.
10. Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
11. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
12. Pertencimento pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
13. Pertinência evolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
14. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
15. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA DE NEOCIDADANIA PROEXOLÓGICA PODE
ESCANCARAR À CONSCIÊNCIA MAIS LÚCIDA A NEOPERSPECTIVA E A NEOPROSPECTIVA SERIEXOLÓGICA,
REDIRECIONANDO O EGO, O GRUPO E O POLICARMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em adquirir neocidadania proexológica? Quais foram as circunstâncias promotoras desta possibilidade?
M. C. N.
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NEOCIÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Neociência Conscienciológica é a Ciência, especialidade, subespecialidade, área de conhecimento ou campo específico de pesquisas teáticas da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos,
“novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo ciência provém do idioma Latim, scientia, “conhecimento; saber; Ciência; habilidade; prenda”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento
de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal;
tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Área da Conscienciologia. 2. Especialidade da Conscienciologia.
Neologia. A expressão composta Neociência Conscienciológica é neologismo técnico da
Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Ciência Convencional. 2. Ciência Eletronótica. 3. Ciência Materiológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a pensenização múltipla.
Fatologia: a Neociência Conscienciológica; a especialidade da Conscienciologia; a subespecialidade da Conscienciologia; o subcampo de pesquisas conscienciológicas; o paradigma
conscienciológico; as relações interdisciplinares; a multidisciplinaridade; o aprofundamento das
pesquisas; a dissecção analítica dos assuntos; o autodidatismo permanente; o omniquestionamento; os recursos mentaissomáticos; o alargamento da cosmovisão pessoal; a ampliação do autoconhecimento; a expansão das pesquisas pessoais; as argumentações didáticas; a holopercuciência
nas abordagens; a acabativa mentalsomática; a mutação da autognose; a intertextualidade coerente; o ricochete das verpons; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: os processos parapedagógicos.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório
conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium.
Filiologia: a intelectofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a pedagogoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Refutaciologia; a Metodologia; a Parapedagogiologia; a Cosmovisiologia; a Holoculturologia; a Parapercepciologia; a Holotecologia; a Comunicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o agente retrocognitor; o professor de Conscienciologia.
Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a agente retrocognitora; a professora de Conscienciologia.

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens retrocognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: Neociência Conscienciológica subespecializada (subcampo de pesquisas) = a Invexologia; Neociência Conscienciológica especializada (campo titular de pesquisas) =
a Recexologia.
Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
dentre muitas outras, 100 Neociências Conscienciológicas, de elevada relevância para a evolução
das consciências:
01. Acoplamentologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos acoplamentos energéticos
e do Acoplamentarium.
02. Afisiologia: a Ciência aplicada às parapesquisas da condição funcional da consciex
depois da segunda dessoma.
03. Anteriorologia: a Ciência aplicada às pesquisas das ocorrências anteriores ou ultrapassadas na Passadologia, Para-Historiologia ou na Arcaismologia.
04. Argumentologia: a Ciência aplicada aos estudos das argumentações científicas.
05. Atencionologia: a Ciência aplicada aos estudos da atenção.
06. Autopesquisologia: a Ciência aplicada às autopesquisas.
07. Bamburriologia: a Ciência aplicada a todos os tipos de bambúrrios.
08. Caracterologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos caracteres humanos.
09. Cerebelologia: a Ciência aplicada às pesquisas do cerebelo.
10. Cerebrologia: a Ciência aplicada às pesquisas do cérebro.
11. Coerenciologia: a Ciência aplicada às pesquisas da coerência.
12. Cogniciologia: a Ciência aplicada às pesquisas da cognição.
13. Concentraciologia: a Ciência aplicada às pesquisas da concentração mental.
14. Conexologia: a Ciência aplicada às pesquisas das conexões entre as realidades.
15. Consensologia: a Ciência aplicada às pesquisas do consenso entre as consciências.
16. Conteudologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos conteúdos das argumentações.
17. Controlologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos controles de todas as categorias.
18. Cosmoconscienciologia: a Ciência aplicada às pesquisas do estado da cosmoconsciência.
19. Cosmoeticologia: a Ciência aplicada às pesquisas da Cosmoética.
20. Cosmovisiologia: a Ciência aplicada às pesquisas da cosmovisão.
21. Criteriologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos critérios empregados nas autopensenizações.
22. Criticologia: a Ciência aplicada às pesquisas das críticas em geral.
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23. Decidologia: a Ciência aplicada às pesquisas das decisões em geral.
24. Definologia: a Ciência aplicada às pesquisas das definições em geral.
25. Descrenciologia: a Ciência aplicada às pesquisas da vivência teática do princípio da
descrença.
26. Despertologia: a Ciência aplicada às pesquisas da condição da desperticidade do ser
desperto.
27. Desviologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos desvios humanos em geral ou ao
Desviacionismo.
28. Determinologia: a Ciência aplicada às pesquisas das determinações em geral.
29. Discernimentologia: a Ciência aplicada às pesquisas do discernimento humano.
30. Duplologia: a Ciência aplicada às pesquisas da dupla evolutiva.
31. Enumerologia: a Ciência aplicada às pesquisas das enumerações e listagens.
32. Epiconologia: a Ciência aplicada às pesquisas do epicentrismo consciencial ou do
Homo sapiens epicentricus.
33. Errologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos erros, equívocos e omissões deficitárias.
34. Evoluciologia: a Ciência aplicada às pesquisas da evolução das consciências.
35. Experimentologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos experimentos científicos em
geral.
36. Extrafisicologia: a Ciência aplicada às pesquisas da extrafisicalidade.
37. Extrapolaciologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos extrapolacionismos em geral das conscins.
38. Fatologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos fatos em geral ou da Fatuística.
39. Gesconologia: a Ciência aplicada às pesquisas das gestações conscienciais.
40. Grafopensenologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos grafopensenes.
41. Historiologia: a Ciência aplicada às pesquisas da Historiografia em geral.
42. Holobiografologia: a Ciência aplicada às pesquisas das holobiografias.
43. Holocarmologia: a Ciência aplicada às pesquisas da holocarmalidade.
44. Holociclologia: a Ciência aplicada às pesquisas desenvolvidas no Holociclo.
45. Holoculturologia: a Ciência aplicada às pesquisas do Holoculturalismo.
46. Holotecologia: a Ciência aplicada às pesquisas, em geral, da Holoteca.
47. Impactologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos impactos, em geral, ou de todas
as naturezas.
48. Intencionologia: a Ciência aplicada às pesquisas da intenção.
49. Interassistenciologia: a Ciência aplicada às pesquisas da interassistencialidade
consciencial.
50. Interconscienciologia: a Ciência aplicada às pesquisas das manifestações entre as
consciências e as realidades extraconscienciais.
51. Intermissiologia: a Ciência aplicada às pesquisas do período extrafísico da intermissão ou entre duas vidas humanas da mesma consciência.
52. Interprisiologia: a Ciência aplicada às pesquisas das interprisões grupocármicas.
53. Intraconscienciologia: a Ciência aplicada às pesquisas das manifestações centradas
na intraconsciencialidade.
54. Intrafisicologia: a Ciência aplicada às pesquisas da intrafisicalidade ou desta dimensão.
55. Invexologia: a Ciência aplicada às pesquisas da vivência teática da inversão existencial ou invéxis.
56. Liberologia: a Ciência aplicada às pesquisas da liberdade e da ampliação do livre-arbítrio das consciências.
57. Lucidologia: a Ciência aplicada às pesquisas do estado de lucidez das consciências.
58. Macrossomatologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos macrossomas, em geral,
ou da Macrossomática.

Enciclopédia da Conscienciologia

15571

59. Materpensenologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos materpensenes das consciências em geral.
60. Mecenatologia: a Ciência aplicada às pesquisas da condição dos mecenatos em
geral.
61. Mesmexologia: a Ciência aplicada às pesquisas das mesmices existenciais ou mesméxis em geral.
62. Mimeticologia: a Ciência aplicada às pesquisas das mimeses em geral.
63. Morexologia: a Ciência aplicada às pesquisas das moratórias existenciais.
64. Nostologia: a Ciência aplicada às pesquisas da nostalgia ou da nostomania em geral.
65. Ofiexologia: a Ciência aplicada às pesquisas da oficina extrafísica ou ofiex.
66. Ortopensenologia: a Ciência aplicada às pesquisas da ortopensenidade.
67. Pensenologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos pensenes em geral.
68. Perdonologia: a Ciência aplicada às pesquisas do perdão ou da relevalidade.
69. Policonscienciologia: a Ciência aplicada às pesquisas das consciências do modo
mais abrangente concebível.
70. Posteriorologia: a Ciência aplicada às pesquisas das ocorrências posteriores ou porvindouras.
71. Presenciologia: a Ciência aplicada às pesquisas da força presencial das pessoas.
72. Previvenciologia: a Ciência aplicada às pesquisas das previvências em geral.
73. Priorologia: a Ciência aplicada às pesquisas das prioridades em geral.
74. Proexologia: a Ciência aplicada às pesquisas das programações existenciais ou proéxis, em geral.
75. Projeciologia: a Ciência aplicada às pesquisas das projeções conscienciais lúcidas
em geral.
76. Psicossomatologia: a Ciência aplicada às pesquisas do psicossoma ou da Psicossomática.
77. Recexologia: a Ciência aplicada às pesquisas das reciclagens existenciais, ou recéxis, em geral.
78. Refutaciologia: a Ciência aplicada às pesquisas das refutações.
79. Remissiologia: a Ciência aplicada às pesquisas das remissões intertextuais.
80. Ressociologia: a Ciência aplicada às pesquisas da ressocialização das Sociedades
Intrafísicas ou Socins.
81. Rotinologia: a Ciência aplicada às pesquisas das rotinas humanas.
82. Semiconsciexologia: a Ciência aplicada às pesquisas da personalidade da semiconsciex ou do Homo sapiens semiextraphysicus.
83. Serenologia: a Ciência aplicada às pesquisas da condição de serenidade do Serenão
ou do Homo sapiens serenissimus.
84. Seriexologia: a Ciência aplicada às pesquisas da serialidade das vidas intrafísicas ou
das seriéxis das consciências.
85. Sociexologia: a Ciência aplicada às pesquisas das Sociedades Extrafísicas ou Sociexes das comunexes.
86. Somatologia: a Ciência aplicada às pesquisas do corpo humano, soma ou da Somática do homem (androssoma) e da mulher (ginossoma).
87. Subcerebrologia: a Ciência aplicada às pesquisas do subcérebro abdominal.
88. Teaticologia: a Ciência aplicada às pesquisas da teoria e da prática ou da teaticidade.
89. Temperamentologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos temperamentos em geral.
90. Tenepessologia: a Ciência aplicada às pesquisas das tarefas energéticas pessoais, ou
à tenepes (tenepessismo), em geral.
91. Trafalologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos trafais das conscins ou do trafalismo.
92. Trafarologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos traços-fardos (trafares), em geral,
das consciências.
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93. Traforologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos traços-forças (trafores), em geral,
das consciências.
94. Transmigraciologia: a Ciência aplicada às pesquisas das transmigrações interplanetárias extrafísicas em geral.
95. Tridotadologia: a Ciência aplicada às pesquisas da condição humana da tridotalidade (intelectualidade, paraperceptibilidade, comunicabilidade) consciencial.
96. Tudologia: a Ciência aplicada às pesquisas abrangentes e simultâneas de tudo ou do
Cosmismo.
97. Verbaciologia: a Ciência aplicada às pesquisas das verbações (verbo + ação) humanas.
98. Verponologia: a Ciência aplicada às pesquisas das verdades relativas de ponta, ou
verpons, em geral.
99. Vinculologia: a Ciência aplicada às pesquisas dos vínculos interconscienciais em
geral.
100. Voliciologia: a Ciência aplicada às pesquisas da volição, ou da vontade.
Extrafisicologia. A partir da Conformática, importa esclarecer o fato ou parafato, determinadas neociências têm a Ciência Extrafísica correspondente, em geral apresentada com a anexação do prefixo para, por exemplo, estas 4, dispostas na ordem alfabética:
1. Cerebrologia / Paracerebrologia.
2. Fatologia / Parafatologia.
3. Presenciologia / Parapresenciologia.
4. Vinculologia / Paravinculologia.
Apreensão. Segundo a Holomaturologia, para entender, de modo razoável, a panorâmica da Conscienciologia, a rigor, a conscin interessada há de se assenhorear, pouco a pouco, pelo
menos, da significação da maioria dessas Neociências a fim de apreender, em profundidade, os
princípios conscienciológicos, deixando a monovisão medíocre da evolução consciencial. Tal
providência dinamiza a recuperação dos cons magnos e potencializa a predisposição pessoal às
autorretrocognições sadias, além de facilitar a obtenção da sinalética energética e parapsíquica.
Interrelações. Na pesquisa da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 14 exemplos
de interrelações, interações, antagonismos ou aproximações simples entre estas Neociências:
01. Anteriorologia / Posteriorologia.
02. Autocriticologia / Heterocriticologia.
03. Consensologia / Refutaciologia.
04. Evoluciologia / Serenologia.
05. Grafopensenologia / Ortopensenologia.
06. Interprisiologia / Liberologia.
07. Intrafisicologia / Extrafisicologia.
08. Mesmexologia / Mimeticologia.
09. Pensenologia / Materpensenologia.
10. Proexologia / Morexologia.
11. Recexologia / Invexologia.
12. Sociexologia / Seriexologia.
13. Traforologia / Trafarologia.
14. Voliciologia / Intencionologia.
Similitudes. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 Neociências Conscienciológicas
e as respectivas áreas conhecidas similares:
1. Conteudologia: Essenciologia.
2. Despertologia: Desassediologia.
3. Interassistenciologia: Assistenciologia.
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4. Mesmexologia: Marasmologia.
5. Morexologia: Moratoriologia.
Trinômio. A profusão das Neociências ou das especialidades da Conscienciologia, além
de demonstrar a complexidade da consciência, em si, enriquece o trinômio interdisciplinaridade-multidisciplinaridade-transdisciplinaridade, abrindo campo para a Cosmovisiologia mais ampla
das conscins lúcidas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Neociência Conscienciológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Antiespecialidade conscienciológica: Parapatologia; Nosográfico.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
5. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
6. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Portfolio da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.

SOMENTE O ENTENDIMENTO DO CORPUS TEÓRICO DA
ÁREA CIENTÍFICA PERMITE A AUTOVIVÊNCIA, NA VIDA
INTRA E EXTRAFÍSICA, DOS POSTULADOS E PRINCÍPIOS
BÁSICOS DO UNIVERSO PRÁTICO CORRESPONDENTE.
Questionologia. Você já recuperou cons com o estudo de alguma Neociência Conscienciológica? Em qual área de conhecimento consciencial?
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NEOCONQUISTA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neoconquista é a condição obtida por parte da conscin lúcida, com pleno
governo pessoal e excelência psicofísica, do controle de determinada vivência ou feito de ordem
evolutiva superior, prioritária ou cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra conquistar
deriva do idioma Latim Medieval, conquistare, “conquistar”, e esta do idioma Latim, conquirere,
“buscar; procurar juntamente; recrutar”, sob influência do verbo quaerere, “querer”. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo conquista apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Conquista pessoal nova; neoganho evolutivo. 02. Aquisição evolutiva recente. 03. Neofeito. 04. Neoêxito. 05. Neossucesso. 06. Neovitória. 07. Neotriunfo.
08. Neodomínio. 09. Neocognição. 10. Neolucidez.
Neologia. As duas expressões compostas neoconquista evolutiva e neoconquista regressiva são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Retroconquista. 02. Conquista pessoal antiga. 03. Retrofracasso.
04. Retrodeficiência. 05. Retrofissura. 06. Retrocarência. 07. Retrotrafar. 08. Retrolacuna evolutiva. 09. Retropatologia. 10. Retrovício.
Estrangeirismologia: a condição do ranking em determinada conquista pessoal; a condição técnica ou profissional do expert; o Cognitarium; o curriculum vitae magnum da pessoa;
o strong profile cognitivo; o will power; a expertise; o high-level of selfperformance fixado;
o point of no return; a conquista evolutiva do selfheirship; a condição sine qua non da conquista
do gargalo evolutivo; o know-how conquistado; o big score pessoal; o breakthrough.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade;
a autopensenização especializada; o holopensene incentivador de novas conquistas ortopensênicas.
Fatologia: a neoconquista; o fato de todo dia da vida cotidiana ser dia de conquista evolutiva; os desafios das conquistas evolutivas à frente, factíveis, exequíveis e práticas; as conquistas racionais libertárias; a conquista do autodiscernimento maior; a conquista científica; a conquista tecnológica; a conquista máxima desta vida intrafísica; as neoconquistas e a exigência de
reciclagens; a neoconquista mutacional; a neoconquista abalando o status quo da conscin; o fato
de haver pessoas conscientes e pessoas inconscientes quanto às implicações existenciais das neorreciclagens advindas da neoconquista evolutiva; a bagagem pessoal ou o acervo da megacognição
evolutiva conquistado até o momento; os autesforços insubstituíveis para toda conquista evolutiva
pessoal; o antes e o depois da neoconquista; a conquista dos megatrafais magnos pessoais; as
conquistas naturais da educação formal superior e do pé-de-meia; a sustentabilidade pessoal da
neoconquista; a conquista mais prioritária para as carências da conscin; a conquista do ordeirismo
pessoal; o autorreconhecimento do preço de cada neoconquista; as neoconquistas alcançadas sem
pressões nem coerções, por meio do ponteiro consciencial cosmoético, a partir da força da vontade; a neomundividência; a neomegaconquista quando significando neopatamar evolutivo; as co-
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nexões das conquistas pessoais; a distribuição assistencial da conquista evolutiva adquirida;
a acumulação de miniconquistas pessoais em série; o alívio íntimo gerado pela neoconquista pessoal; as conquistas merecidas perenes; a conquista da policarmalidade; a maior neoconquista evolutiva, mais óbvia, para inúmeras conscins lúcidas, hoje, está no fato de ter concluído o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as neoconquistas pró-proéxis; o coroamento dos autesforços;
a ultrapassagem do gargalo; as demandas autevolutivas impulsionando às neoconquistas; a vanguarda das conquistas pessoais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a conquista parapsíquica da euforin, da primener, do cipriene e do
extrapolacionismo evoluído; a conquista transcendente da instantaneidade paraperceptiva; a força
presencial, por meio do domínio das energias conscienciais (ECs), a partir do EV, abre o caminho
para a conquista da autoparaperceptibilidade; o vislumbre de futuras neoconquistas no extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo potente energia consciencial–autoparapsiquismo; o sinergismo conquista evolutiva anterior–conquista evolutiva posterior.
Principiologia: o princípio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio da
descrença; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da eliminação
do retrabalho de reconquista do ganho perdido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimoramento evolutivo.
Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo ininterrupto.
Tecnologia: as técnicas parapsíquicas do EV e do arco voltaico craniochacral; as abordagens técnicas especializadas de amplo espectro; a obtenção do zelo e rigor técnico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito imediato da atuação das ECs; os efeitos da disciplina autoimposta
na profundidade da autodeterminação; os efeitos automotivacionais crescentes das teáticas exitosas levando à mestria; os efeitos da consolidação de neopadrões autoincorruptores na conquista da condição da autodesperticidade; os efeitos da mentalidade autossuperadora; os efeitos da
criatividade ao lidar com a imprevisibilidade; os efeitos da pacificação intraconsciencial na conquista da autodesperticidade.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoconquistas evolutivas; a conquista teática das
neossinapses intermissivas prioritárias.
Ciclologia: o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;
o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; os patamares no ciclo de crescimento autevolutivo; o ciclo meta-conquista; o neociclo autevolutivo; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo amadorismo-profissionalismo.
Enumerologia: a neoconquista evolutiva; a neoconquista íntima; a neoconquista mentalsomática; a neoconquista gradativa; a neoconquista consolidada; a neoconquista inalienável;
a neoconquista cosmoética. Os novos horizontes; as novas aspirações; os novos rumos; os novos
empreeendimentos; os novos desempenhos; as novas lições; os novos avanços.
Binomiologia: o binômio consciência lúcida–energias conscienciais; a conquista incorporada naturalmente ao binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio autevolutivo expandir retroconquistas–planejar neoconquistas; o binômio conquistas-fracassos; o binômio neocon-
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quista intermissiva–neoconquista intrafísica; o binômio neoconquista extraordinária–neoconquista ordinária; o binômio neoconquista pessoal–neoconquista grupal.
Interaciologia: a interação autocognição prioritária–Energossomatologia; a interação
repetição técnica–destreza progressiva; a interação autogoverno-autoconfiança-autestima; a interação fundamental modéstia-conquista; a interação tempos de grandes transformações–tempos
de maxiconquistas inéditas; a interação recin-recéxis; a interação autossuficiência evolutiva–
–harmonização cósmica.
Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo assim-desassim cosmoético; o crescendo especialismo-generalismo; o crescendo iniciante-veterano;
o crescendo na acumulação de conquistas gerando as diversas categorias de elites evolutivas;
o crescendo miniconquistas-maxiconquista; o crescendo minitrafores-megatrafor; o crescendo
exemplificativo neoconquista pessoal–neoconquista grupal; o crescendo retrofracasso-neoconquista; o crescendo autoconquista-automaturação-autodomínio; o crescendo evolutivo das crises
de crescimento subentrantes.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio expandir retroconquistas–sustentar conquistas–planejar neoconquistas.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-definição-decisão-determinação-neoconquista; a conquista do polinômio estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes–
–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo autodesassédio / autassédio consciencial; o antagonismo conquistas evolutivas sofisticadas / conquistas óbvias vulgares; o antagonismo autoconquista / automimese.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o livre arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a mentalsomatocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação das autoconquistas; a lei
da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a energofilia; a neofilia; a desafiofilia; a teaticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia.
Fobiologia: a gnosiofobia; a epistemofobia; a intelectofobia; a bibliofobia; a filosofofobia; a culturofobia; a leiturofobia.
Mitologia: a Antimitologia; o mito do dom recebido sem esforço.
Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Holossomatologia; a Autocogniciologia;
a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia;
a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.

Enciclopédia da Conscienciologia

15577

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo
sapiens neoconquistor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo
sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoconquista evolutiva = o domínio pessoal do estado vibracional, a chave geral da evolução; neoconquista regressiva = o domínio pessoal do emprego da metralhadora,
instrumento fabricado somente para matar.
Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da inovação.
Taxologia. De acordo com a Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 19
categorias de neoconquistas básicas desafiadoras da conscin lúcida:
01. Neoconquista afetiva: a consciência admitida ao círculo de amizades.
02. Neoconquista científica: a descoberta de neoverpon.
03. Neoconquista cognitiva: a apreensão de ideias e conceitos inauditos.
04. Neoconquista comunicativa: o acréscimo de clareza à autexpressão.
05. Neoconquista convivencial: o burilamento no traquejo interconsciencial.
06. Neoconquista cosmoética: o novo item incorruptível no CPC.
07. Neoconquista econômica: o ganho patrimonial.
08. Neoconquista energética: a expansão quantitativa e qualitativa da energosfera.
09. Neoconquista evolutiva: a ascensão na Escala Evolutiva das Consciências.
10. Neoconquista histórica: a consecução pioneira no âmbito da Humanidade Terrestre.
11. Neoconquista intelectiva: o refinamento de autocompetências intelectuais.
12. Neoconquista interassistencial: o aumento da eficácia do auxílio prestado.
13. Neoconquista linguística: a atualização dos dicionários cerebrais.
14. Neoconquista parapsíquica: o aprofundamento da autoconscientização multidimensional (AM).
15. Neoconquista política: a nova aquisição para melhoria do bem comum.
16. Neoconquista profissional: a intensificação da excelência do labor pessoal.
17. Neoconquista psicomotriz: o assenhoramento de nova habilidade somática.
18. Neoconquista social: a renovação do status quo.
19. Neoconquista tecnológica: o novo instrumental incorporado ao acervo técnico.
Indispensáveis. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
10 neoconquistas interativas atuantes como primeiros passos indispensáveis para a evolução mais
imediata da consciência:
01. Autocontrole emocional: o primeiro passo para a retilinearidade autopensênica.
02. Retilinearidade da autopensenização: o primeiro passo para a Autorganização
Máxima.
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03. Código pessoal de Cosmoética (CPC): o primeiro passo para a incorruptibilidade
cosmoética.
04. Estado vibracional: o primeiro passo para o parapsiquismo do epicentrismo lúcido.
05. Projetabilidade lúcida (PL): o primeiro passo para a autoconscientização multidimensional (AM).
06. Autoimunidade aos xenopensenes patológicos: o primeiro passo para a desassedialidade pessoal.
07. Autodesassedialidade: o primeiro passo para a condição da desassedialidade permanente total do ser desperto (autodesperticidade).
08. Amparador extrafísico pessoal: o primeiro passo para a condição de minipeça do
maximecanismo interassistencial multidimensional.
09. Tenepes: o primeiro passo para a conquista da oficina extrafísica (ofiex) pessoal.
10. Inteligência evolutiva vivenciada: o primeiro passo para a conquista da evolutividade do evoluciólogo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neoconquista, 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. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
09. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
11. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
12. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
13. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
14. Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.

CADA NEOCONQUISTA EVOLUTIVA, INTRACONSCIENCIAL, MÁXIMA, DESTA VIDA HUMANA BUSCA MELHORAR O MATERPENSENE, BURILAR O TEMPERAMENTO
E ANULAR O MEGATRAFAR DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive consciente dos efeitos da neoconquista evolutiva? Você aplica os neoconceitos recém-adquiridos de imediato ou ainda é vítima da psicomotricidade?
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NEOCONTEÚDO
(MEGACONTEUDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neoconteúdo é a teática da realidade híbrida, evolutiva e renovadora, no
momento evolutivo, constituída de duas partes distintas, mas interativas, intrarticuladas ou sinérgicas: o fator (variável, vertente) mais relevante (importante, significativo) e a novidade (ineditismo, originalidade) intrínseca ao próprio fator.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo conteúdo deriva do idioma Latim Vulgar, contenutus, e este do verbo continere, “conter unido; encerrar; manter; guardar; sustentar; abranger; rodear; deter; reter; reprimir; refrear”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Essência do neoconstructo. 2. Fundamento da neoverpon.
Neologia. As duas expressões compostas neoconteúdo intrafísico e neoconteúdo extrafísico são neologismos técnicos da Megaconteudologia.
Antonimologia: 1. Neoforma. 2. Morfologia da realidade. 3. Espetacularização.
Estrangeirismologia: a apex mentis; o background autovivencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade dos autesforços de renovação evolutiva.
Filosofia. A Holofilosofia Teática exigindo profundas reflexões da conscin lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade da Conteudística; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o neoconteúdo; o neoconteúdo como sendo a essência da evolução consciencial; o fato de todo esforço evolutivo fundamentar-se essencialmente em neoconteúdos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a interpretação do neoconteúdo específico a cada parafenômeno;
a transcrição linguística do neoconteúdo captado extrafisicamente; o neoconteúdo puro no conscienciês.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciência-paracérebro; o sinergismo Conformática-Conteudologia; o sinergismo comunicativo do título determinando eficazmente o conteúdo do
texto.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da exclusividade da conteudística
consciencial; o princípio da inexauribilidade do conteúdo da consciência; o princípio popular
“as aparências enganam”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) requisitando a depuração dos autoconteúdos em benefício de todos.
Teoriologia: a neoconstructura teórica.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas esquadrinhando a parte obscura da autoconsciencialidade; as neotécnicas derivadas dos neoconteúdos teáticos; a técnica do confor.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico propagando neoconteúdos evolutivos.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores em Geral; o Colégio Invisível dos
Neoverponologistas; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras.
Efeitologia: os efeitos da captação singular do mundo objetivo pelas percepções e parapercepções; os efeitos reformuladores pensênicos da apreensão de neoconteúdos.
Neossinapsologia: as neossinapses acrescentando neoconteúdos à autoconsciencialidade.
Ciclologia: o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo retroconteúdo-neoconteúdo; o ciclo pesquisístico absorção–ponderação–transmissão–revisão de neoconteúdos.
Enumerologia: o original; o inédito; o inaudito; a novidade; o neopercepto; a neoessência; a neoconexidade.
Binomiologia: o binômio autoconteúdos irrevelados–autoconteúdos explicitados; o binômio neorrealidade-neovivência; o binômio neopercepto-neoconstructo; o binômio neoanálise-neossíntese; o binômio neoverpon-neologismo.
Interaciologia: a interação autopensenidade-grafopensenidade.
Crescendologia: o crescendo ininterrupto de conteúdos acrescidos à consciência;
o crescendo autevolutivo requerendo o acréscimo de conteúdos homeostáticos; o crescendo forma repetível–conteúdo renovador; o crescendo autevolutivo de neoidentidades depuradas em recins sucessivas.
Trinomiologia: o trinômio cérebro continente–paracérebro continente–consciência
conteúdo; o trinômio lógica estrutural–funcionalidade atributiva–conteudística consciencial;
o trinômio extensão-profundidade-densidade; o trinômio neoconteúdo perceptivo–neoconteúdo
cognitivo–neoconteúdo mnésico; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Polinomiologia: o polinômio percepção-cognição-intelecção-memória; o polinômio valores-idiossincrasias-traços-tendências.
Antagonismologia: o antagonismo essência / aparência; o antagonismo percepto / moldura; o antagonismo realidade subjetiva / realidade objetiva; o antagonismo densidade consciencial / superficialidade consciencial; o antagonismo conformático conteúdo da consciência / soma
da consciência; o antagonismo conteúdo / forma; o antagonismo continente / conteúdo; o antagonismo essência / aparência.
Paradoxologia: o paradoxo da relevância do 1% da forma finita em relação aos 99%
do conteúdo perene da consciência; o paradoxo biológico da gestante-continente receber, em si
mesma, o filho-conteúdo, ao modo de corpo estranho gerado pelo mesmo sangue e a mesma
carne.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo qualificando os autoconteúdos.
Filiologia: a conteudofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a autocogniciofilia;
a coerenciofilia; a neofilia; a pesquisofilia.
Sindromologia: o esvaziamento do conteúdo consciencial na autexpressão nas síndromes demenciais; a degeneração do conteúdo consciencial na síndrome da patopensenidade; a autorrestrição de neoconteúdos na síndrome da apriorismose.
Mitologia: o mito do conhecimento total.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a criativoteca; a conscienciogramoteca; a metodoteca; a recexoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Megaconteudologia; a Conteudologia; a Conteudometrologia;
a Essenciologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Pesquisologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência novidadeira.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o semperaprendente.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens contentus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retilineatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cohaerens;
o Homo sapiens orthopensenor; o Homo sapiens ordinatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoconteúdo intrafísico = a essência da realidade humana ou desta dimensão experiencial; neoconteúdo extrafísico = a essência da pararrealidade ou da experiência
multidimensional.
Culturologia: a Multiculturologia da Megaconteudologia; as deturpações da cultura das
aparências; a cultura da novidade evolutiva; a cultura do autaperfeiçoamento contínuo; a Multiculturologia da Intraconscienciologia.
Contextologia. Sob a ótica da Megaconteudologia, o conteúdo é o fator mais relevante
e, o relevo mais importante no contexto é a novidade do fator, em múltiplas realidades, ao modo,
por exemplo, destas 10, aqui dispostas na ordem alfabética, com exposição pontual e explícita da
característica do aspecto novo, qualitativo, em cada viés focalizado:
01. Argumentação: a novidade do conteúdo do argumento; a utilidade do debate técnico; o papel da refutação.
02. Fato: a nova orientação gerada pela identificação da ocorrência; a novidade administrativa.
03. FEP: o saldo dos autesforços da Ficha Evolutiva Pessoal; a novidade autevolutiva;
a expansão da autocognição.
04. Ideia: a concepção original; a novidade mentalsomática aplicável; a comunicação da
ordem do dia.
05. Megagescon: a obra prima; a ultrapassagem evolutiva de si mesmo; a autossuperação do autor ou autora pelo ineditismo da opus magnum.
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06. Neoverpon: a aplicação prática da verdade relativa de ponta; a novidade existencial
para todos.
07. Parafenômeno: o parafato do extrapolacionismo para a consciência; a abertura da
novidade parapsíquica.
08. Pesquisa: a síntese da renovação exigindo reciclagem; a novidade da descoberta ou
do achado (finding) da investigação (abordagem, Hermenêutica, Analiticologia, conclusões).
09. Proéxis: a exemplificação da programação existencial; a novidade grupocármica do
exemplo pessoal (autoproéxis) ou grupal (maxiproéxis).
10. Texto: a mensagem nova; a novidade da tarefa do esclarecimento (tares); a ampliação da interassistencialidade consciencial.
Tabelologia. À luz da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela
com 20 categorias de confrontos de neoconteúdos múltiplos mais comuns:
Tabela – Confrontos de Neoconteúdos
Nos

Neoconteúdos Essenciais

Neoconteúdos Secundários

01.

Neoconteúdo científico

Neoconteúdo artístico

02.

Neoconteúdo cognoscível

Neoconteúdo mateológico

03.

Neoconteúdo concludente

Neoconteúdo incompleto

04.

Neoconteúdo consciencial

Neoconteúdo energético

05.

Neoconteúdo consciente

Neoconteúdo latente

06.

Neoconteúdo denso

Neoconteúdo superficial

07.

Neoconteúdo edificante

Neoconteúdo aversivo

08.

Neoconteúdo estável

Neoconteúdo instável

09.

Neoconteúdo exclusivo

Neoconteúdo vulgar

10.

Neoconteúdo filosófico

Neoconteúdo cômico

11.

Neoconteúdo informativo

Neoconteúdo publicitário

12.

Neoconteúdo intelectual

Neoconteúdo gástrico

13.

Neoconteúdo inusitado

Neoconteúdo esperado

14.

Neoconteúdo literal

Neoconteúdo simbólico

15.

Neoconteúdo permanente

Neoconteúdo transitório

16.

Neoconteúdo racional

Neoconteúdo emocional

17.

Neoconteúdo realista

Neoconteúdo delirante

18.

Neoconteúdo refutável

Neoconteúdo dogmático

19.

Neoconteúdo relevante

Neoconteúdo inútil

20.

Neoconteúdo verdadeiro

Neoconteúdo falseado

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o neoconteúdo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
03. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
04. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Conformática: Comunicologia; Neutro.
07. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
08. Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
09. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
11. Espetacularização: Intrafisicologia; Neutro.
12. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
14. Moldura: Evoluciologia; Neutro.
15. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.

AS PESQUISAS DOS NEOCONTEÚDOS COMPÕEM
A ESTRUTURA DE TODOS OS INTERESSES EVOLUTIVOS
DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA AO ASSUMIR O DEVER COSMOÉTICO DA INTERASSISTENCIALIDADE EXEMPLIFICADA.
Questionologia. Qual a extensão das autorreflexões dedicadas por você, leitor ou leitora,
aos neoconteúdos? Você tem expandido os próprios neoconteúdos?
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NEOEGO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neoego é o ego da conscin lúcida, intermissivista, quando passou teaticamente pela renovação evolutiva das disciplinas do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra ego deriva
do idioma Latim, ego, “eu”. Surgiu, na Linguagem Erudita e Semierudita, também a partir do Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ego renovado. 2. Ego intermissivista. 3. Ego tarístico.
Neologia. O vocábulo neoego e as duas expressões compostas neoego preparatório
e neoego executivo são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Retroego. 2. Ego antigo. 3. Ego taconístico.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético interconsciencial; o background parapsíquico; a intelligentsia interdimensional; a evolução da awareness; a penetralia mentis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da inteligência evolutiva (IE) pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; os egopensenes; a egopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; as alterações na autopensenização usual; a modificação do holopensene pessoal; o novo materpensene da consciência.
Fatologia: o neoego; as instabilidades inerentes à vida intrafísica; os novos contextos; os
novos objetivos; as funções novas; as habilidades novas; os novos valores; a nova mundividência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o papel do Curso Intermissivo pré-ressomático na conquista do
neoego da assistência parapsíquica cosmoética; a estabilização nas características egológicas da
consciência com a conquista da desperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo autolucidez-autoparapsiquismo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios
parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da
maxifraternidade.
Codigologia: o aperfeiçoamento do ego com a teática do código pessoal de Cosmoética
(CPC).
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Teoriologia: o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%);
a teoria da Escala da Consciência Contínua.
Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave
na Paratecnologia da intelecção; a paratécnica da ofiex; os frutos da técnica das 5 horas de reflexão; as técnicas de recuperação dos cons.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia; o Curso de Imersão na
Identificação das Diretrizes da Proéxis (APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito potencialmente esclarecedor das mensagens substanciadas pela vivência; o efeito da validação pessoal verbaciológica; os efeitos dos hábitos de pensenizar, refletir e agir na ampliação da autolucidez; os efeitos da autolucidez antecipada no compléxis; os
efeitos da recuperação de megacons no resgate da paraidentidade intermissiva.
Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses evolutivas elevando o nível da
autolucidez; a consolidação de neossinapses repercutindo no ego.
Ciclologia: o ciclo realização-verbalização; o ciclo ressomático restringimento-recuperação-expansão da autolucidez; as mudanças do ego ao longo do ciclo etário humano; o ciclo
contínuo ego antigo–ego novo inerente à autevolução.
Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade
sincera–autoincorruptibilidade; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo extrafísico; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio faculdades mentais–percepções extrassensoriais; o binômio nível da autolucidez–nível autevolutivo; o binômio ego ressomático–ego
intermissivo.
Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a interação soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação verbação-anticonflituosidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação lucidez–aceleração evolutiva.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade; o trinômio da hiperacuidade teática-verbação-confor; o trinômio fato jurídico–fato notório–versão dos fatos; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização; o trinômio diretrizes-medidas-metas.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo-Serenão.
Antagonismologia: o antagonismo fato autêntico / palavra oca; o antagonismo verbaciologista / publícola; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo radical
apedeutismo formal / erudição parapsíquica; o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera
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apagada; o antagonismo distinção extrafísica / fama apenas intrafísica; o antagonismo paraperceptibilidade / materialidade.
Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade composta; o paradoxo da normalização da forma propiciar a liberdade criativa do conteúdo; o paradoxo da imperturbabilidade adolescente da conscin inversora hiperlúcida.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do
transformismo; a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a somatoteca; a recexoteca; a prioroteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Egologia; a Autevoluciologia; a Automaturologia; a Autoparapercepciologia; a Autopriorologia; a Autocogniciologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Automultidimensiologia; a Autolucidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus;
o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoego preparatório = o ego da conscin lúcida, intermissivista, quando
passou teaticamente pela renovação evolutiva das disciplinas do Curso Intermissivopré-ressomático, agora na condição de conscin inversora existencial; neoego executivo = o ego da conscin
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lúcida, intermissivista, quando passou teaticamente pela renovação evolutiva das disciplinas do
Curso Intermissivo pré-ressomático, agora na terceira idade física em plena acabativa do compléxis.
Culturologia: a Paraculturologia da Autodiscernimentologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Egologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias básicas de neoegos capazes de trazer mudanças substanciais, visíveis, positivas ou negativas, à conscin, homem ou mulher:
1. Neoego aprimorado: a depuração da própria personalidade de maneira lúcida, voluntária e evolutiva através de recins cirúrgicas.
2. Neoego compulsório: a reconstrução da identidade ressomática de maneira involuntária e gradativa através de influências paragenéticas, genéticas e mesológicas.
3. Neoego degradado: a degeneração da própria personalidade de maneira voluntária
e regressiva através da cronicificação de vícios anticosmoéticos.
4. Neoego fabricado: a constituição de nova identidade intrafísica de maneira heteroimposta e abrupta através de lavagens cerebrais ideológicas.
5. Neoego ficcionado: a idealização da própria identidade de maneira voluntária e fantasiosa através da fuga à autocrítica sincera sobre a autoconsciencialidade.
6. Neoego fugaz: a transformação da própria identidade de maneira voluntária e efêmera através da vontade multívola derivada da instabilidade emocional.
7. Neoego traumático: a mutação da própria identidade frágil de maneira abrupta através da defesa patológica do ego após estresse traumático de monta.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o neoego, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
02. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Códego: Egologia; Homeostático.
06. Consciência calidoscópica: Autolucidologia; Neutro.
07. Despertez: Autopercucienciologia; Neutro.
08. Directrix: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Ego precedente: Egologia; Neutro.
10. Evolução da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
11. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
13. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
15. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.

ESPERA-SE SEMPRE OCORRER ALGUMA MUDANÇA POSITIVA DO EGO NA CONSCIN INTERMISSIVISTA A PARTIR
DA RECICLAGEM EVOLUTIVA, COMO RESULTADO DOS
ESTUDOS DO CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já passou por alguma mudança do ego? Para melhor ou para pior?
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NEOESCRIBA CONSCIENCIOLÓGICO
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neoescriba conscienciológico é a conscin, homem ou mulher, com o hábito consolidado, desenvolvido em retrovidas, de registrar, técnica e sistematicamente, ideias, depoimentos, decisões, respostas e análises, próprias e alheias, do corpus da Conscienciologia, com
objetivos pesquisísticos, historiográficos e gesconográficos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra escriba deriva do idioma Latim, escriba, “escrivão; copista; que está encarregado dos registros”. Surgiu no
Século XIII. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Neoescriba conscienciográfico. 2. Neoescriba tarístico.
Neologia. As 3 expressões compostas neoescriba conscienciológico, neoescriba conscienciológico jejuno e neoescriba conscienciológico veterano são neologismos técnicos da Conscienciografologia.
Antonimologia: 1. Escriba no Antigo Egito. 2. Taquígrafo. 3. Digitador convencional.
Estrangeirismologia: o Scriptorium repaginado; a megagescon pessoal na condição de
opus major da atual ressoma da conscin.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Grafopensenologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Quem registra
eterniza.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas contributivas ao tema:
1. “Conscienciografia. Quem tem facilidade para escrever e concluiu o Curso Intermissivo (CI), geralmente desenvolveu, em retrovidas humanas, a Redaciologia do copismo ou escriba, através de papiros, rolos de pergaminhos, livros, leis e decretos”.
2. “Retrovida. “Há aquela retrovida crítica na qual a consciência escreveu e publicou livros e, nesse caso, em geral, a personalidade atuou antes, em vida ou vidas humanas mais remotas, na condição de copista e / ou escriba”.
3. “Revezamentologia. O intermissivista ex-escriba tende a direcionar-se, com todos
os seus esforços, para a área da Conscienciografologia, objetivando os autorrevezamentos multiexistenciais ou as cápsulas do tempo evolutivo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia; os retrografopensenes; a retrografopensenidade tarística; os rastros grafopensênicos identificados; o holopensene bibliográfico; o materpensene do verbetógrafo assíduo; a retilinearidade pensênica expressa na escrita coesa.
Fatologia: o trafor da escrita atualizado; a familiaridade com registros; o ato de anotar
incessantemente; o escribariato contemporâneo; o hábito consolidado de ter papel e caneta sempre à mão; a facilidade em expressar-se pela escrita; as anotações pessoais qualificadas; o ato de
redigir leis com facilidade; o interesse precoce pelos livros, leitura e escrita; o incentivo dos professores e familiares à carreira jornalística; o continuísmo conscienciográfico; o decênio dedicado
à tarefa de neoescriba nas Tertúlias Conscienciológicas; as milhares de páginas registradas no

15590

Enciclopédia da Conscienciologia

notebook oriundas de cursos e debates; a doação cosmoética do calhamaço anotado à conscin-fonte das ideias registradas; o memorialismo útil; o arquivo de originais fetais; o caderno de autopesquisa de campo do neoescriba; a atualização do escriba da Grécia Antiga em autor conscienciológico contemporâneo; o poder intelectual e político dos escribas proeminentes no Antigo Egito;
a força presencial oriunda da atividade tarística dos neoescribas conscienciológicos; o fato histórico de os escribas nos monastérios medievais copiarem obras nos idiomas Latim, Grego e Hebraico; os dicionários cerebrais ampliados; a biblioteca pessoal; o estoque de registros acumulados
e ainda intocados; a opção pela liberdade de expressão escrita, sem atrelamentos espúrios;
o status evolutivo do autorado e verbetorado conscienciológicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o registro sistemático dos parafatos, sincronicidades e parapercepções; a holomemória pessoal e coletiva registrada;
os retroaportes autorais; o livro na condição de cápsula do tempo útil ao autorrevezamento multiexistencial; o registro das auto e heterexperiências parapsíquicas; o registro das auto e heterorretrocognições relativas às atividades de escriba e / ou copista; a subserviência da retrovida atrelada
ao poder instituído, substituída pela parceria com os amparadores extrafísicos de função; os dicionários cerebrais de retrovidas expandidos na atual ressoma conscienciográfica crítica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escrita-memória; o sinergismo mentalsomático apreensão-registro.
Principiologia: o princípio do registro eterno das manifestações conscienciais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre o autorado tarístico; os códigos de revisão; os códigos pessoais de anotações nos livros.
Teoriologia: a teoria da Seriexologia; a teoria da auto-herança traforista.
Tecnologia: as técnicas de registro; as técnicas de caligrafia; as grafotécnicas; a técnica do apostilhamento; a técnica do registro da ideia original; a técnica do detalhismo do neoescriba; a técnica da exaustividade do neoautor.
Voluntariologia: o voluntariado voltado ao registro da memória das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito dos registros historiográficos; os efeitos da Arquivística Pessoal;
o efeito cascata das anotações sistemáticas; os efeitos dos rastros intelectuais sadios; o efeito automotivador do vigésimo verbete publicado; o efeito impulsionador do décimo artigo conscienciológico; o efeito autorrevezador do livro pessoal editado.
Neossinapsologia: as retrossinapses úteis; as neossinapses oriundas das pesquisas retrobiográficas.
Ciclologia: o ciclo da escrita ao longo das ressomas sucessivas; o ciclo assinatura retrografopensênica–assinatura neografopensênica.
Enumerologia: a tabuleta de argila; o papiro; o pergaminho; o papel; o notebook; o tablet; o smartphone. O ato de copiar; o ato de redigir; o ato de anotar; o ato de registrar; o ato de
relacionar; o ato de ordenar; o ato de arquivar. O escriba no Egito; o escriba na Grécia; o escriba
em Roma; o copista no Medievo; o literato na Renascença; o enciclopedista no Iluminismo;
o verbetógrafo na Conscienciologia.
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado nos debates ideativos; o binômio leitor lúcido–escritor tarístico; o binômio escrita esclarecedora–escrita questionadora;
o binômio Historiografia-Retrobiografia.
Interaciologia: a interação neoescriba-revisor.
Crescendologia: o crescendo escriba–neoverbetógrafo; o crescendo rolo de papiro–
–arquivo de computador; o crescendo dos trafores mentaissomáticos; o crescendo escriba antigo–escritor moderno; o crescendo escriba na China do Século I–escritor no Século XIX–verbetógrafo no Século XXI.
Trinomiologia: o trinômio (egípcio) faraó-sacerdote-escriba; o trinômio (conscienciológico) debatedor-neoescriba-neoautor; o trinômio motivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo neoescriba eletronótico / neoescriba tarístico.
Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista, ex-escriba em retrovidas sucessivas,
não registrar os autopensenes.
Politicologia: as políticas editoriais; a democratização do acesso à leitura e escrita ao
longo da História Humana; a sofocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na qualificação da grafopensenidade.
Filiologia: a registrofilia; a grafofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a gesconofilia; a assistenciofilia; a mnemofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a grafofobia superada; a fobia de expor os autorregistros.
Sindromologia: o desperdício da oportunidade autoral interassistencial na síndrome de
Amiel; a superação da síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome do autodesperdício da
conscin com trafor da escrita ocioso.
Maniologia: a mania de registrar apenas as ideias com as quais o anotador concorda;
a escribomania.
Holotecologia: a grafoteca; a comunicoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a cognoteca;
a mentalsomatoteca; a mnemoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Ortografopensenologia; a Retrocogniciologia; a Autoradologia; a Verbetografia; a Lexicologia; a Enciclopediologia; a Autodidaticologia; a Inventariologia; a Arquivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o neoescriba conscienciológico; o autor; o escritor; o verbetógrafo;
o articulista; o resenhista; o copista; o ilustrador; o revisor; o parecerista; o enumerador; o arquivista; o lexicógrafo; o taxologista; o intermissivista.
Femininologia: a neoescriba conscienciológica; a autora; a escritora; a verbetógrafa;
a articulista; a resenhista; a copista; a ilustradora; a revisora; a parecerista; a enumeradora; a arquivista; a lexicógrafa; a taxologista; a intermissivista.
Hominologia: o Homo sapiens registror; o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens
holothecarius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoescriba conscienciológico jejuno = o anotador dos debates de 10 tertúlias conscienciológicas consecutivas; neoescriba conscienciológico veterano = o anotador dos
debates de tertúlias conscienciológicas por 10 anos consecutivos.
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Culturologia: a cultura da Grafopensenologia.
Historiologia. Nas antigas civilizações da Mesopotâmia, do Egito e da China, os escribas desfrutavam de privilégios e nível de vida diferenciado em relação à população, portando cargos importantes a serviço do poder político e religioso instituídos.
Curiosologia. Os escribas e copistas monásticos copiavam de 3 a 4 páginas por dia, realizando, em média, único erro por página, no caso dos mais experientes. A correção era feita com
lâmina afiada, também utilizada para apontar as penas, ou pedra-pomes. Durante os Séculos XII
e XIII tornou-se atividade profissional no Ocidente.
Contemporaneidade. A tarefa de registro dos neoescribas conscienciológicos vem sendo facilitada pelos avanços tecnológicos da computação e pela crescente capacidade de armazenamento virtual de dados nas memórias dos computadores pessoais e das nuvens digitais disponíveis.
Taxologia. Segundo a Registrologia, eis, em ordem alfabética, por exemplo, 17 modalidades de trabalho conscienciográfico realizadas pelo registrador tarístico no âmbito da CCCI:
01. Neoescriba de assembleia de fundação de Instituição Conscienciocêntrica.
02. Neoescriba de conscin-cobaia do Conscienciograma.
03. Neoescriba de conscin-cobaia seriexológica.
04. Neoescriba de curso de campo conscienciológico.
05. Neoescriba de curso tarístico.
06. Neoescriba de debate tarístico.
07. Neoescriba de dinâmica parapsíquica.
08. Neoescriba de entrevista de voluntariado.
09. Neoescriba de mediador de Círculo Mentalsomático.
10. Neoescriba de ortopensatas.
11. Neoescriba de palestras públicas.
12. Neoescriba de preceptoria parapedagógica.
13. Neoescriba de respostas de minitertúlias no Tertuliarium.
14. Neoescriba de reunião conscienciocêntrica.
15. Neoescriba de reuniões da UNICIN.
16. Neoescriba de sessão de consciencioterapia.
17. Neoescriba de tertúlias conscienciológicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o neoescriba conscienciológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopesquisa retrocognitiva: Holobiografologia; Homeostático.
02. Biblioteca: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Continuísmo verbetográfico: Ortografopensenologia; Homeostático.
04. Contradança evolutiva: Seriexologia; Neutro.
05. Crescendo escriba-neoverbetógrafo: Seriexologia; Homeostático.
06. Enciclopedismo reurbanológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
07. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
08. Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
09. Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
10. Intelectualidade estéril: Parapatologia; Nosográfico.
11. Leitmotiv holobiográfico: Seriexologia; Neutro.
12. Linguagem erudita: Erudiciologia; Neutro.
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13. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
14. Redação interassistencial: Grafopensenologia; Homeostático.
15. Senso de autocontinuidade multiexistencial: Seriexologia; Neutro.

O NEOESCRIBA CONSCIENCIENCIOLÓGICO ATUALIZA
O RETRO-HÁBITO DO REGISTRO SISTEMÁTICO DOS
NEOACHADOS PESQUISÍSTICOS, PESSOAIS E ALHEIOS,
AUXILIANDO A PRODUZIR GESCONS TARÍSTICAS ÚTEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitor, considera a hipótese de ter sido escriba em ressomas prévias? Quais proveitos evolutivos e interassistenciais vem obtendo com o registro de
neoideias em tempo real?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
403, 1.473 e 1.478.

E. M. M.
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NEOFOBIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neofobia é a condição ou reação de repulsa pessoal às novidades ou ao
progresso em geral e às concepções inovadoras.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos,
“novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O segundo
elemento de composição fobia deriva também do idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar;
amedrontar; dar medo”, através do idioma Francês, phobie. O termo neofobia surgiu em 1899.
Sinonimologia: 01. Neofobismo. 02. Antineofilismo. 03. Neofobopatia. 04. Ultrapassadismo. 05. Aversão ao progresso. 06. Conservantismo. 07. Antiqualismo. 08. Antievolutividade. 09. Antirrecéxis; antirrecin. 10. Antinvéxis.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo neofobia: antineofobia; antineofobismo; meganeofobia; neófoba; neofóbica; neofóbico; neofobismo; neófobo;
neofobopatia.
Neologia. As duas expressões compostas neofobia leve e neofobia pesada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Antineofobia. 02. Antineofobismo. 03. Neofilia; neofilismo. 04. Novidadismo. 05. Amor ao progresso. 06. Busca das inovações. 07. Inventividade. 08. Verpons.
09. Anticonservantismo. 10. Antimonoideísmo.
Estrangeirismologia: a top na escala do conservantismo; o top na escala do conservantismo; a luddite fallacy.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do tato.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Neofobia:
contagem regressiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da estagnopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os autopensenes arterioescleróticos.
Fatologia: a misocainia; o misoneísmo; a repulsa à novidade; a dificuldade de aceitar
mudanças; a inadaptabilidade às renovações; a tolice de insistir no passado sem volta; a antievolução; o porão consciencial na adultidade; as superstições pessoais; a rotina improdutiva; os hábitos mentais ultrapassados; a rabugice; a esclerose; o anacronismo; a resistência ao progresso científico; o ultraconservantismo; o ultrapassadismo; o antimudancismo; o antiabertismo consciencial; a antimodernização; as reações antiverpons; a antinvéxis; a antirrecéxis; a antirrecin; o antirrevezamento inconsciente; a preconceituação; os arcaísmos; os burocratismos; os emperramentos; a caturrice; o reacionarismo; o sebastianismo; a mesmice; a pasmaceira; a perplexão;
a moda retrô; a repetição pré-histórica; o ponto morto; a apriorismose; a ambiguidade intraconsciencial professor–pessoa neofóbica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.

Enciclopédia da Conscienciologia

15595

Trinomiologia: o trinômio acriticismo-autocorrupção-autassédio; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo progressismo
/ antirregressismo (a pessoa em ponto-morto); o antagonismo neofilia / neofobia.
Politicologia: a teocracia; a etnocracia; a pigmentocracia; a despotocracia.
Filiologia: a antiquofilia.
Fobiologia: a neofobia; a neofobopatia; a meganeofobia; a ideofobia; a cenofobia; a cainofobia; a cainotofobia; a centofobia; o neofobismo; a evoluciofobia; a criticofobia; o arrependimento gerado pela neofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do
pânico.
Maniologia: a sebastiomania; a idolomania.
Mitologia: a Teomitologia; os megamitos milenares em geral.
Holotecologia: a patopensenoteca; a folcloteca; a arqueoteca; a teologoteca; a idoloteca;
a regressoteca; a mitoteca; a passadoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Passadologia; a Marasmologia; a Mimeticologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Invexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pessoa de mentalidade convencional; a personalidade arcaica; a turma do
contra.
Masculinologia: o patrulheiro ideológico; o conservantista; o antintelectual; o professor
decoreba; o misoneísta; o ruim-de-roda; o cabeça-dura; o cabeçudo; o homem-caranguejo; o inimigo de reformas; o direitista Dominus Plinius (Plínio Corrêa de Oliveira, 1908–1995); o papa
Benedictus (Bento) XVI (Joseph Ratzinger, 1927–); o turrão; o antão; o caretão; o sebastianista;
o congregado mariano; o fóssil do Século XXI; o neocético; o neofobopata; o neofóbico; o co-neofóbico; o abstêmio tecnológico; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a patrulheira ideológica; a conservantista; a antintelectual; a professora
decoreba; a misoneísta; a ruim-de-roda; a cabeça-dura; a cabeçuda; a mulher-caranguejo; a rainha Maria Antonieta da Áustria (Maria Antónia Josefa Joana de Habsburgo-Lorena, 1755–1793);
a turrona; a antona; a caretona; a neófoba; a co-neófoba; a inimiga de reformas; a fóssil do Século
XXI; a neocética; a neofobopata; a abstêmia tecnológica; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo
sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens idolatricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neofobia leve = a condição da mulher ou do homem interiorotas; neofobia pesada = o posicionamento permanente da conscin intelectual recusando usar o computador.
Culturologia: a cultura da Passadologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a neofobia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
07. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
09. Neociência conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Travão: Parapatologia; Nosográfico.

A NEOFOBIA É POSIÇÃO MÁXIMA CONTRA A EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL SEMPRE INDEFENSÁVEL EM TODO
CONTEXTO OU CONTINGENCIAMENTO NA VIDA INTRAFÍSICA DO HOMEM E DA MULHER, QUANDO LÚCIDOS.
Questionologia. A neofobia aflige você de algum modo, seja direta ou indiretamente?
A partir de si mesmo ou de outrem?
Filmografia Específica:
1. Maria Antonieta. Título Original: Marie Antoinette. País: Japão; França; & EUA. Data: 2006. Duração:
123 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Francês; & Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português.
Direção: Sofia Coppola. Elenco: Kirsten Dunst; Jason Schwartzman; Judy Davis; Rip Torn; Rose Byrne; Asia Argento;
Molly Shannon; & Shirley Henderson. Produção: Sofia Coppola; Ross Katz; & Francis Ford Coppola (produção executiva). Desenho de Produção: K.K. Barrett. Direção de Arte: Pierre Duboisberranger; & Jean-Yves Rabier. Roteiro: Sofia
Coppola. Fotografia: Lance Acord. Montagem: Sarah Flack. Cenografia: Véronique Melery. Efeitos Especiais: L’Etude et la Supervision des Trucages (L’E.S.T.); & Bigbang SFX. Companhia: Columbia Pictures Corporation; American
Zoetrope; I Want Candy; Pricel; & Tohokushinsha Film. Sinopse: Filme sobre a história de Maria Antonieta, jovem vienense a tornar-se rainha da França no ano de 1774.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 620, 642, 650, 651, 654, 655, 658 a 661, 664, 665, 671 a 673.
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NEO-HISTÓRIA
(HISTORIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Neo-História é a História da Humanidade Terrestre a partir da implantação da reurbanização extrafísica (reurbex) explícita e da consequente reciclagem intrafísica, dos
Cursos Intermissivos (CIs), da Era Atual do Homo sapiens serenissimus (Serenões), da divulgação da Cosmoeticologia e do surgimento teático da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo história
deriva do idioma Latim, historia, “História; História Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma Grego, história, “História; pesquisa; informação; relato”. Surgiu no
Século XIV.
Sinonimologia: 1. Era dos Serenões. 2. Era da Cosmoética. 3. Era Consciencial. 4. Era
da Conscienciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 50 cognatos derivados do vocábulo História:
historiada; historiado; historiador; historiadora; historiagem; historial; historiar; histórica; historicidade; historicismo; historicista; historicística; historicístico; histórico; histórico-comparativo; histórico-cultural; histórico-filosófico; histórico-geográfico; histórico-linguístico; historicossocial; historieiro; historiento; historieta; Historiografia; historiográfica; historiográfico;
historiógrafa; historiógrafo; Historiografologia; historíola; historióloga; Historiologia; historiológica; historiológico; historiólogo; historiônimo; Historiosofia; historismo; historização; historizar; Neo-História; Para-História; Para-Historiografologia; Para-Historiologia; Pré-História;
pré-historiador; pré-historiadora; pré-histórica; pré-histórico; Retro-História.
Neologia. As duas expressões compostas Neo-História Extrafísica e Neo-História Intrafísica são neologismos técnicos da Historiografologia.
Antonimologia: 1. Pré-História. 2. Retro-História. 3. Para-História.
Estrangeirismologia: o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Historiografia da Evoluciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal relativo à História; os retropensenes; a retropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a Neo-História; a Neo-História evidenciando a razão de a Conscienciologia
ser a Ciência das Ciências; o paradigma conscienciológico; a Era Consciencial; a autocatálise
evolutiva; a inteligência evolutiva (IE); a Era do Autodiscernimento; a História Geral; a História
Contemporânea da Terra.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Retro-Historiografia–Neo-Historiografia.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
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Teoriologia: a teoria da Evoluciologia.
Tecnologia: a técnica do crescendo proexológico; a paratécnica da prospecção historiográfica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos evolutivos das pesquisas históricas.
Neossinapsologia: as neossinapses em bases mnemônicas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Interaciologia: a interação História-Geografia.
Crescendologia: o crescendo História Humana–História Intermissiva.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo presente-futuro / passado.
Politicologia: a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a historiofilia; a intelectofilia.
Holotecologia: a historioteca; a evolucioteca; a regressoteca; a recexoteca; a ciencioteca; a conscienciometroteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Historiografologia; a Passadologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holocronologia; a Experimentologia; a Mnemossomatologia; a Recexologia; a Infocomunicologia; a Para-Historiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens neohistoriator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens
holothecarius; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parascientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Neo-História Extrafísica = a considerada a partir da reurbex; Neo-História Intrafísica = a considerada a partir da Cosmoética aplicada na vida humana.
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Culturologia: a Multiculturologia da Historiografologia; o combate aos idiotismos culturais seculares.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Neo-História, 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. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
08. Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
09. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

A NEO-HISTÓRIA É O INÍCIO DO CICLO DA MAIOR
RENOVAÇÃO HISTORIOGRÁFICA DO PLANETA TERRA,
DA PARA-HUMANIDADE E DA HUMANIDADE, POTENCIALIZANDO A EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL DE TODOS.
Questionologia. A Neo-História alcançou você, leitor ou leitora? Em quais circunstâncias evolutivas?
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NEOIDENTIDADE
(EGOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neoidentidade é o conjunto de novas características, circunstâncias ou
documentos capazes de distinguir determinada pessoa, homem, mulher, consciência, consciex ou
conscin de outra.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo identidade
deriva do idioma Latim, identitas, “identidade”, e este de idem, “o mesmo”. Surgiu no Século
XVII.
Sinonimologia: 1. Nova identidade. 2. Identidade reciclada. 3. Ego social. 4. Individualidade registrada. 5. Nome do cidadão ou cidadã.
Neologia. O vocábulo neoidentidade e as duas expressões compostas neoidentidade
marginal e neoidentidade evolutiva são neologismos técnicos da Egocarmologia.
Pseudonimologia: o pseudônimo como ocultador da identidade pessoal.
Antonimologia: 01. Identidade. 02. Identidade nacional. 03. Retroidentidade.
04. Identidade holobiográfica. 05. Identidade desconhecida. 06. Identidade perdida. 07. Identidade falsa. 08. Inidentidade. 09. Pseudoidentidade (antítipo extrafísico). 10. Parapseudoidentidade.
Estrangeirismologia: o ghost writer; o stunt man; o curriculum vitae pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a neoidentidade; a noção da identidade pessoal; o senso de identidade do próprio ego; a holomemória como fonte da identidade pessoal; o direito fundamental à identidade genética; a identidade social; o fato de a cada nova vida intrafísica a consciência adquirir nova
identidade social; a identidade nacional; a certidão de nascimento; a cidadania; a identidade do
papel social; a classe social; o documento de identidade; a cédula de identidade; a carteira de
identidade profissional; a prova de identidade (passaporte); o título de eleitor; o nome pessoal;
o registro geral (RG) do cidadão ou cidadã; a assinatura analógica; a mudança do nome próprio;
a neocarteira de identidade; o tipo sanguíneo; os tipos de alergias; o tipo de deficiência física;
a impressão em Braille; o mapeamento genético; o prazo de validade do documento; a crise de
identidade; a mudança da identidade; a lavagem cerebral demolidora da identidade; a ocultação
da identidade; a cirurgia plástica; a dupla identidade; o bifrontismo; a bigamia; a condição do
sósia; o agente duplo; a real identidade pessoal; a egocarmalidade; a individualidade sem egoísmo; a autobiografia; a amnésia; a perda da identidade pessoal; a neoidentidade na mesma vida
humana; a neoidentidade atual com raiz no passado secular; a escala evolutiva das consciências;
a faixa etária das conscins; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a neoidentidade de acordo com
a idade física; a neoidentidade na adolescência; a neoidentidade eletrônica; a neoidentidade do
transexual; a identidade subjetiva da autoimagem.
Parafatologia: a paraidentidade; a neoidentidade da minipeça interassistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a real identidade pessoal da paraprocedência; a mudança da comunex ou da paraprocedência; a neoidentidade depois do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a neoidentidade do cognopolita de Foz do Iguaçu; a neoidentidade do ser desperto;
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a neoidentidade da semiconsciex; a neoidentidade do teleguiado autocrítico; a neoidentidade do
evoluciólogo; a neoidentidade do Serenão; a neoidentidade de vida em vida intrafísica; a identidade extrafísica preponderando sobre a identidade intrafísica; a ocultação da identidade extrafísica
por meio da autotransfiguração psicossômica; o reencontro com a própria identidade através do
fenômeno da cosmoconsciência; a energia consciencial (EC) pessoal como senha da identidade.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria da identidade pessoal.
Tecnologia: a técnica parassemiológica da abordagem à identidade pessoal.
Voluntariologia: a identidade do voluntário, ou voluntária, na Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia.
Efeitologia: os efeitos do sexo sobre a identidade pessoal; os efeitos do diploma universitário sobre a identidade pessoal.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a identidade individual; a identidade subjetiva; a identidade pátria;
a identidade secreta; a identidade desconhecida; a identidade estilística; a identidade proexológica.
Binomiologia: o binômio amor próprio–identidade; o binômio neoidentidade-autoproéxis.
Interaciologia: a interação autestima–identidade pessoal.
Crescendologia: o crescendo da neoidentidade de ruralista a urbanita; o crescendo da
neoidentidade de operário a intelectual; o crescendo retrovida-neovida; o crescendo retroidentidade-neoidentidade; o crescendo da neoidentidade de consréu a cidadão exemplar; o crescendo
da neoidentidade de consbel a civil.
Trinomiologia: o trinômio (trio) identidade masculina–identidade feminina–identidade–
homossexual.
Antagonismologia: o antagonismo identidade júnior / identidade sênior; o antagonismo
neoidentidade prematura / neoidentidade tardia.
Paradoxologia: os paradoxos da identidade; o paradoxo da identidade somática corpo
humano––consciência do homossexual.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei da identidade (aristotélica, matemática).
Filiologia: a onomastofilia quanto ao nome ou à identidade.
Fobiologia: a onomastofobia quanto ao nome ou à identidade.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome de identidade (sexualidade);
a síndrome do estrangeiro.
Maniologia: a mania da jactância de 6 nomes próprios aristocráticos para fixar a identidade pessoal.
Mitologia: o megamito das almas gêmeas.
Holotecologia: a socioteca; a pseudoteca; a consciencioteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Egocarmologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Conviviologia; a Personologia; a Autocogniciologia; a Autodecidologia; a Autorrecexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin com binacionalidade; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens neoidenticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens activus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoidentidade marginal = a mudança da própria identidade da personalidade humana de modo ilícito; neoidentidade evolutiva = a mudança da própria identidade por alguma razão do desenvolvimento sadio da consciência.
Culturologia: a cultura da democracia; a neoidentidade cultural.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neoidentidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Antítipo extrafísico: Psicossomatologia; Neutro.
04. Automutação: Recexologia; Homeostático.
05. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Completude consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
09. Ficha evolutiva pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
10. Ser / Estar: Autevoluciologia; Homeostático.

DEPOIS DE DETERMINADA CONQUISTA EVOLUTIVA,
A CONSCIÊNCIA, QUANDO LÚCIDA, PODE ASSUMIR NOVA
INDIVIDUALIDADE ENTRE OS COMPANHEIROS DE EVOLUÇÃO DO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece ter alcançado a condição de neoidentidade entre os colegas evolutivos? Por qual razão lógica?
Bibliografia Específica:
01. Abranches, Sérgio; Questão de Identidade; Artigo; Veja; Revista; Ano 37; N. 8; Seção: Em Foco; 2 fotos; São Paulo, SP; 25.02.04; página 21.
02. A Crítica; Redação; Perda de Identidade levou Índios ao Suicídio no MS; Jornal; Diário; Caderno: Primeiro Caderno; 1 foto; Manaus, AM; 12.09.98; página C 3.
03. Alvarenga, Telma; Em Busca da Identidade Perdida (Moradores do Palace II); Veja Rio; Revista; Semanário; Seção: Reportagem de Capa; 1 enu.; 1 fichário; 11 fotos; São Paulo, SP; 11.03.98; páginas 6 a 11.
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NEOIMPREGNAÇÃO IDEATIVA
(NEOVERPONOGENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neoimpregnação ideativa é a captação de neoideias originais e cosmoéticas, inspiradas pela equipex polímata, capazes de inocular o autoconceptáculo paracerebral
(Mentalsomatologia) da conscin intermissivista, gesconógrafa interassistencial tarística autolúcida, homem ou mulher, criando extrapolacionismos intelectivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo impregnação tem origem no idioma Latim, impraegnatio, “imbuído; embebido; inoculado; imantado; saturado”. O termo ideia procede do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; noção; ideia”,
e este do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Neoimantação ideativa. 2. Neofecundação conceptiva. 3. Neoabsorção inventiva. 4. Neoinfiltração mentalsomática. 5. Neossaturação paracerebral. 6. Neoprenhez
intelectiva. 7. Neoinoculação verponística.
Neologia. As 4 expressões compostas neoimpregnação ideativa, neoimpregnação ideativa rara, neoimpregnação ideativa eventual e neoimpregnação ideativa habitual são neologismos
técnicos da Neoverponogenologia.
Antonimologia: 1. Desimpregnação ideativa. 2. Impermeabilidade autocognitiva.
3. Esterilidade conceptiva. 4. Insaturação gesconológica. 5. Vazio ideativo.
Estrangeirismologia: o autopesquisador ex rudis; a entrada no cerne do megalocus conceptivo; a personalidade rudi cortice; a autocriatividade gesconográfica on demand; a infovia
pensamental freeway; a neoverpon qualificando a vitam impedere vero; a leitura contínua na condição de aide-memoire vocabular; a penetralia mentis; o Paraperceptarium; o Retrocognitarium;
o Heuristicarium; o Verponarium; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao epicentrismo autoneocognitivo tarístico.
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Neoverpons
podem espetar. Neoideias são raras. Neoimpregnações causam mutações. Verpon: neoimpregnação ideativa. Neoideias mudam temperamentos. Autoconceptáculo: útero paracerebral. Tares:
ideação cosmoética. Extrapolacionismo: antecipação ideativa. Neoimpregnação: gestação mentalsomática.
Ortopensatologia. Eis, classificadas em ordem alfabética, 3 ortopensatas classificados
em 3 subtítulos:
1. “Autoradologia. Durante a escrita conscienciológica, a conscin autora inspirada pode
receber um chuvisco ou uma tempestade ideativa”.
2. “Conceptáculo. A conexão mentalsomática com o holopensene das Comunexes
Evoluídas é favorecida pelo assentamento somático, quando o descanso, a alimentação e o sono
estão equilibrados. Acrescida pelo ambiente otimizado, a conscin escritora atua como se fosse espectadora de si mesma e, a partir da tábula rasa mental, entrega-se à fluência da recepção ideativa
potencializada”.
3. “Mentalsomaticidade. Promover concepções ideativas, reflexões, escritas, leituras
e registros pessoais, de modo habitual, diário, amplia a parafisiologia do mentalsoma, ao modo de
pilares na vida intraconsciencial da conscin lúcida”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal omniquestionador; o holopensene pessoal ávido de
neoideias; a fôrma holopensênica interassistencial semperaprendente; a autopensenidade paradireitológica orientada pela bússola consciencial autocriativa; o materpensene interassistencial verponístico; a materpensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os lateropensenes;
a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
a autopensenidade linear; a maxipensenização autopesquisística; a autopensenização transformadora; a autopensenização carregada no pen; a autopensenização megarrenovadora; a grafopensenidade cosmoética diuturna; a recin autoconceptiva despertológica.
Fatologia: a neoimpregnação ideativa; o construto original cosmoético; o valor inestimável das conquistas autocognitivas pregressas na atual existência humana crítica; a auterudição atualizada; a dileção pela vanguarda ideativa; os neoconceitos teáticos; os polineuroléxicos produzindo extrapolacionismos ideativos; as neounidades léxicas conscienciológicas formando neoconceitos; a autocognição criativa neologística; a importância dos 12 macroconceitos do Memorando
Conscienciológico; a primazia da inteligência evolutiva (IE) sobre os demais módulos de inteligência; a irrupção da neoideia brilhante; a inteligência multimodal; a tares grafológica interassistencial contínua; os perigos do sedentarismo intelectual; a incongruência ideativa presente na autodispersividade; a ideação ociosa patológica; as coerções ideativas próprias do dogmatismo e da
doutrinação idiotizante impedindo neoconexões corticais; a conexão entre os elos da corrente intelectual criativa; a destreza autocognitiva cultivada em multiexistências; a auterudição recuperada; o acolhimento e a manutenção dos embriões de neoideias; a fecundação autocognitiva permanente; o atributo da neoaquisitividade intelectiva; a incorporação qualitativa de temas transversais
garantindo o enriquecimento da ideia matriz; a reação neoideativa em cadeia; a mudança instantânea autodesassediadora de bloco intelectivo; a importância dos neuroléxicos analógicos na autoprodução de ideias originais; a nutrição do viveiro ideativo cosmoético; o eixo temático evocativo
de achegas intelectuais; a matriz mental conscienciológica fecunda; a potencialização da serendipitia; a manutenção do banco pessoal neoideativo; a conscienciocentragem no evolutivamente
melhor; a qualidade intermissiva das ideias inatas singulares; a partilha dos autoneoachados;
a mente curiosa insaciável; a neocriatividade pesquisística inspirada; a implementação veterana
do berçário e da incubadora ideativa; a mentalsomaticidade conscienciológica fértil e contínua;
a mundividência cosmorâmica; a autabordagem universalista na condição geratriz de neoideias;
o acervo holomnemotécnico pessoal robusto; o exemplarismo interassistencial autoproexológico
criando mananciais verponísticos inesgotáveis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de ferramenta de neoimpregnação ideativa cosmoética; o nectário mentalsomático da Conscienciologia;
a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) enriquecida a partir da neoconcepção autoparapsíquica; a autossinalética energoparapsíquica orientando neovias intelectuais; as expansões ideativas patrocinadas
pelos extrapolacionismos parapsíquicos; o trabalho interassistencial com amparadores extrafísicos
na condição de fonte perpétua na captura de cons magnos; o autoparapsiquismo heurístico; as
fontes de consulta conectadas em rede paracerebral; o mentalsoma na condição de parafábrica de
palavras; a paracaptação de neoverpons encriptadas na holomemória; o corredor de lucidez desvendando neopararrealidades autocognitivas; o autoconceptáculo mentalsomático erudito como
repositório de infinitas possibilidades intelectuais; a alimentação autoparapsíquica de hipóteses
e teorias originais; as megassociações autoparapsíquicas de ideias; a prioridade da autodefesa
energética na preservação da intelectualidade cosmoética profícua; a originalidade dos conceptos-engrama holomnemônicos; as autoconvicções intermissivas postas multidimensionalmente à prova por meio de neoideias; o ponto de inflexão mentalsomático; as megalentes da hiperacuidade
cosmovisiológica; a sustentação sadia da soltura mentalsomática; o irrompimento do paracérebro;
a autopangrafia autoral; a pancognição multividas resgatada; a parapreceptoria paratécnica especializada; a labilidade parapsíquica mentalsomática sofisticada, favorecendo a captação de neoi-
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deias; a superdotação autoparapsíquica; a Parafarmacologia Conscienciológica Ideativa; a conservação da saúde cerebral e paracerebral na maturidade permitindo neovoos ideativos; a escuta ativa do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial na condição de minipeça dócil; a autoversatilidade parapercetiva; a ancoragem autocriativa com a Central Extrafísica da Verdade
(CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atilamento-logicidade; o sinergismo assertividade-abertismo; o sinergismo versatilidade-polivalência; o sinergismo percuciência-agudez; o sinergismo
raciocínio polifásico–conscin multímoda; o sinergismo paracérebro prismático–consciência poliédrica; o sinergismo intelecção caleidoscópica–escrita pangráfica.
Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio assistencial da autocriatividade
cosmoética; o princípio da descrença (PD); o princípio da doação autopesquisística; o princípio
da gesconografia tarística; o princípio do multiescrutínio; o princípio das abordagens polimórficas.
Codigologia: o código intermissivo presente nas ideias inatas; o código pessoal de Cosmoética (CPC) otimizando o cultivo do conceptáculo mentalsomático; as inoculações paracerebrais regidas pelo CPC; a depuração do CPC favorecendo o parapsiquismo autolúcido; o código
de conduta interdimensional; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da verpon; a teoria do pensene; a teoria do paracérebro; a teoria
holossomática; a teoria parapsíquica; a teoria da autossinalética energoparapsíquica; a teoria
da genialidade evolutiva.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da autopredisposição ao extrapolacionismo extrafísico; a técnica da autodidaxia erudita; a técnica do corredor de lucidez; a técnica das intuições inspiracionais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Holomnemonicologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico
da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Holomaturologia; o autolabcon ideativo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio
Invisível da Despertologia.
Efeitologia: o efeito renovador da neoideia; o efeito automotivador da neoideia; o efeito
energético da neoideia; o efeito recinológico da neoideia; o efeito halo da neoideia; o efeito
questionador da neoideia; o efeito desassediador da neoideia.
Neossinapsologia: as neossinapses despertadas pela neoimpregnação; as neossinapses
sugeridas pela neoconcepção; as neossinapses renovadas pela neoinventividade; as neossinapses
originadas do impensado; as neossinapses oriundas da neoinfiltração intelectual; as neossinapses concebidas pela biparacerebralidade; as neossinapses neonatais da holomemória.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo autocriativo; o ciclo verponístico; o ciclo de extrapolações; o ciclo de neoimpregnações paracerebrais; o ciclo arquivística–potência holomnemônica; o ciclo da parição neoideativa.
Enumerologia: a neoimpregnação ideativa súbita; a neoimpregnação ideativa obsessiva; a neoimpregnação ideativa monoideica; a neoimpregnação ideativa única; a neoimpregnação
ideativa da chispa discernidora; a neoimpregnação ideativa genial; a neoimpregnação ideativa
constante.
Binomiologia: o binômio análise-síntese; o binômio inspiração-transpiração; o binômio
teoria-prática; o binômio lampejo-centelha; o binômio renovação-inovação; o binômio genialidade-engenhosidade; o binômio criação-recriação.
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Interaciologia: a interação neoimpregnação criativa–gesconografia ininterrupta; a interação neoimpregnações-neogescons; a interação ideias inatas–neoverpons; a interação autocognição-autoprodução; a interação biparacerebralidade-autocriatividade; a interação verbetografia-verponografia; a interação Hermenêutica-Heurística.
Crescendologia: o crescendo conceptáculo mentalsomático–nicho da neoideia; o crescendo tacon-tares; o crescendo neoideia-neoverpon; o crescendo racionalidade-megadiscernimento; o crescendo ideia providencial–providência cosmoética; o crescendo concentração mental–atenção dividida; o crescendo compreensão-apreensão.
Trinomiologia: o trinômio neoideias-neoconceitos-neologismos; o trinômio pensamento-arrazoamento-discernimento; o trinômio concentração-concatenação-concepção; o trinômio
intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio introdução-consideração-conclusão; o trinômio associação-assimilação-apreensão; o trinômio criptocons-neocons-adcons.
Polinomiologia: o polinômio dos 4 dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio Fatuística-Parafatuística-Casuística-Paracasuística; o polinômio hipótese-teoria-demonstração-autocomprovação; o polinômio
crítica-autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o polinômio explanação-coerência-argumentação-convicção; o polinômio oportunidade-proposta-debate-compartilhamento.
Antagonismologia: o antagonismo informar / convencer; o antagonismo apetite mentalsomático / anorexia mentalsomática; o antagonismo brilhareco intelectual teórico / brilhantismo
mentalsomático teático; o antagonismo dispersão / atenção; o antagonismo autolucidez / inconsciência; o antagonismo perspicácia / obtusidade; o antagonismo originalidade / mesmice.
Paradoxologia: o paradoxo de a autorretrocognição poder gerar neoideias; o paradoxo
de o cientista considerado “grosse tête” no meio acadêmico poder ser mero “idiot savant” parapsíquico; o paradoxo de a autorreflexão poder levar tanto à tragédia quanto ao ato interassistencial magno; o paradoxo das neoideias disponíveis a todos serem captadas por alguns; o paradoxo de os níveis evolutivos conscienciais serem filtro natural para captação de neoideias; o paradoxo da alta produtividade gesconográfica serena; o paradoxo de o ritmo mentalsomático veloz
exigir calma.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a meritocracia; a intelectocracia; a parapsicocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico; a lei da universalidade dos conceitos
conscienciológicos; a lei do megaesforço intelectivo; as leis de aquisição da autocognição multidimensional; as leis cosmoéticas da tares; as leis da autocriatividade cosmoética; as leis da longevidade sábia.
Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a parapsicofilia; a paracerebrofilia.
Fobiologia: a neofobia; a intelectofobia; a paracerebrofobia.
Holotecologia: a lexicoteca; a neologisticoteca; a hemeroteca; a criativoteca; a encicloteca; a autocognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Neoverponogenologia; a Verponologia; a Cerebrologia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia; a Orismologia; a Heurísticologia; a Neologia; a Metodologia;
a Autocogniciologia; a Erudiciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin hiperlúcida; a isca humana lúcida; o indivíduo inventivo; o ser
desperto; o ser interassistencial; a pessoa versátil; a conscin eumática; a personalidade polimática;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o gesconógrafo; o gesconólogo; o inventor taquipsíquico; o descobridor de palavras; o sujeito proficiente; o revisor autocrítico; o autor conscienciológico publicado;
o intelectual; o polímata; o erudito; o lexicógrafo; o lexicólogo; o agitador de ideias; o paracerebrólogo; o psicofonista; o extrapolacionista; o parapercepciologista; o epicon lúcido; o autopesquisador tarístico; o tertuliano; o teleguiado autocrítico.
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Femininologia: a gesconógrafa; a gesconóloga; a inventora taquipsíquica; a descobridora de palavras; a sujeita proficiente; a revisora autocrítica; a autora conscienciológica publicada;
a intelectual; a polímata; a erudita; a lexicógrafa; a lexicóloga; a agitadora de ideias; a paracerebróloga; a psicofonista; a extrapolacionista; a parapercepciologista; a epicon lúcida; a autopesquisadora tarística; a tertuliana; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens cognopensenicus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens intellector; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoimpregnação ideativa rara = a de única ocorrência na vida da conscin
gesconógrafa interassistencial; neoimpregnação ideativa eventual = a de ocorrência esporádica na
vida da conscin gesconógrafa interassistencial; neoimpregnação ideativa habitual = a de ocorrência rotineira na vida da conscin gesconógrafa interassistencial.
Culturologia: a cultura autoparapsíquica; a cultura da autopesquisa científica; a cultura gesconográfica; a cultura autocriativa; a cultura conscienciológica; a cultura erudita; a cultura de verniz; a cultura da ignorância.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neoimpregnação ideativa, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
04. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
05. Chispa discernidora: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Corredor heurístico: Experimentologia; Homeostático.
07. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Maternagem ideativa: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
10. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
11. Nicho da neoideia: Verponologia; Neutro.
12. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
13. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
14. Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
15. Via expressa do pensamento: Comunicologia; Homeostático.

A NEOIMPREGNAÇÃO IDEATIVA DEPENDE DA AUTOCOGNIÇÃO FÉRTIL E DO AUTOCONCEPTÁCULO MENTALSOMÁTICO HÍGIDO, CULTIVADO PELA CONSCIN INTERMISSIVISTA GESCONÓGRAFA AUTOLÚCIDA EM MÚLTIPLAS VIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a neoimpregnação ideativa cosmoética? Vem compartilhando as neoideias em conferências, artigos, cursos, verbetes e livros?
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1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
65 e 66, 107 a 110.
4. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 83, 84, 215, 234, 1.076, 1.189
e 1.190.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 indices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associacao Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2004; páginas 587, 610 e 641.
6. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 175, 233
e 387.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 20, 483 e 984.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 98, 139, 374, 405,
414, 443 e 516.
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NEOLOGISMO PARATERAPÊUTICO
(PARATERAPEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neologismo paraterapêutico é a neopalavra, neovocábulo, neoexpressão
ou neounidade léxica conscienciológica criada para nomear neofato, neoparafato, neofenômeno,
neoparafenômeno, neobjeto e / ou neossituação, de potencial parafisiológico com efeitos remissivos paracerebrais e cerebrais, aplicado às parapatologias holomnemônicas ou distúrbios mnemônicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos,
“novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo logos
deriva também do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição; definição; palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor que se dá a alguma coisa; explicação;
a razão divina”. O segundo elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo terapêutico provém do mesmo idioma Grego, therapeutikós, “relativo ao cuidado e ao tratamento de doença”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Neopalavra paraterapêutica. 2. Neoexpressão paraterapêutica.
3. Unidade léxica paramedicamentosa. 4. Neopalavra paraterapêutica. 5. Neologismo parafarmacológico. 6. Neovocábulo pararreabilitador.
Neologia. As 3 expressões compostas neologismo paraterapêutico, neologismo paraterapêutico básico e neologismo paraterapêutico avançado são neologismos técnicos da Paraterapeuticologia.
Antonimologia: 1. Arcaísmo místico. 2. Vocábulo antiquado. 3. Conceito negativo.
4. Expressão chula. 5. Expressão giriesca.
Estrangeirismologia: a língua mater; o autodicionário analógico, mais abrangente par
rapport ao autodicionário sinonímico; a conscin rudi cortice; os jargões tecnológicos criando
nouvelles langues; a conscin ex-rudis; a relevância da postura open mind; o thesaurus autoparacerebral; a conscin intermissivista grosse tête; o vocabulário démodé; o eureka parapsíquico desencadeado pelo neologismo preciso; os prejuízos evolutivos da conscin narrow-minded; a aprendizagem bouclée autorrevezamental; a interassistência, condição sine qua non para a autocura parapsíquica; o paramicrochip maceteando paracérebros; os contatos autocurativos com a comunex
Interludium; a webbing paracerebral dicionarizada; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Paraterapeuticologia Paracerebral.
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Os neologismos curam. Neopalavras podem edificar. Paraprofilaxia: terapia ideal. Neologismos restauram paracérebros. Neoideias pedem retificações. Neovocábulos exigem neoposturas. Tares é autocura. Neologismo: autorrenovação paracerebral. Neoconceitos recriam destinos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal paraterapêutico; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os circunpensenes; a circunpensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os zimopensenes; a zimopensenidade; os anciropensenes; a anciropensenidade; os autocognopensenes; a autocognopensenidade; a autopensenização polifásica; as comorbidades autopensênicas; a autopensenização curativa.
Fatologia: o neologismo paraterapêutico; o Conselho Internacional da Neologística
(CINEO); a neopalavra mentalsomática remissora; a desativação das rotas neuroniais improduti-
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vas através de neoexpressões; a facilidade na captação de neoconceitos conscienciológicos autocurativos; a autocriatividade neolexical; a memória neologística intermissiva cursista; o repúdio
natural à catequese vocabular arcaica, de qualquer tipo; o dicionário analógico vasto pré-existente, sempre em busca de neopalavras; a vitalidade cerebral e paracerebral promovendo autorrenovações léxicas; o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC); a autocognição criativa
neologística; a renovação mnemônica através de neounidades léxicas; a internalização do neoléxico dos 12 Mecagonceitos do Memorando da Conscienciologia; a autobagagem intelectual multividas sempre enriquecida; o brilhantismo intelectual verponológico cosmoético; a memória de
elefante sem qualidade seletiva; a comunidade linguística; o morfema; a Semiologia Intelectual
oculta; a linguagem arcaica; o conceito conhecido reabilitado; a substituição do vocábulo envilecido pelo uso; a estafa mental produtora da hipomnésia crônica; o uso habitual de expressões chulas atratoras de heterassédios crônicos; a memória ectópica resultante de conflitos emocionais medicada pelo neologismo; a abdução intelectual da conscin assediada pela baixa cognição; a evitação do branco intelectual através da renovação léxica; o tédio existencial agravado pelo excesso
de descanso e sedentarismo intelectual; as ilusões mnemônicas; as cunhas mentais autassediadoras erradicadas pelo neologismo paraterapêutico; a evocação de companhias patológicas através
do vocabulário arcaico; as preocupações excessivas impedindo o desenvolvimento parapsíquico
e a retenção de neovocabulário autocurativo; os vícios de linguagem; a ausência de extrapolacionismos em consequência da preguiça mental; o medo do passado e a fuga da autopesquisa científica impedindo acesso aos retroarquivos mnemônicos; o sedentarismo paracerebral; o medo do
futuro, óbice da renovação vocabular; a autorresponsabilidade pela saúde evolutiva autocognitiva;
a consciencioterapia na condição de terapia definitiva atuando no cerne da conceituação cerebral;
a Terminologia Conscienciológica medicamentosa; as gescons conscienciológicas eternizando
verpons neologísticas autocurativas; o Grande Dicionário Sacconi da Língua Portuguesa (Ano-base: 2010); as expressões giriáticas positivas; o taquipsiquismo sadio levando à autotaquirritmia
neologística; o Léxico de Ortopensatas; o estudo autodidata paraterapêutico até a cremação; o autoacervo neolexical; a precisão conceitual autocurativa; a sanidade neoideativa; a alegria indescritível pela posse dos neossaberes cosmoéticos; a interassistência pela palavra; o uso de polineuroléxicos conscienciológicos criando condição refratária às intrusões autopensênicas; a autocognição terapêutica; a autocriatividade torrencial auto e heterocurativas geradas pela erudição neologística; a autorreeducação linguística através da Etimologia; o vintênio da tenepes consolidando
a autocura pela interassistência tarística; a conscienciocentragem fixada pelo uso de neoexpressões; os neoconceitos verponológicos conectados formando neorredes neuronais hígidas; o ato
linguístico; o neologismo essencial.
Parafatologia: a expressão paracerebral neologística captada através da Autofenomenologia Parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático utilizado para desconstruir rotas mentais obsoletas; a autopesquisa parapsíquica coadjutora da paraterapêutica neologística; o cabedal parapsíquico favorecendo a autorrenovação vocabular curativa; a Parapedagogia
Conscienciológica paraterapêutica; a paradidática tarística remissora de bloqueios corticais; o arco voltaico craniochacral reabilitante da paracabeça; as ejeções neuroectoplásticas “consertando”
cérebros e paracérebros através do neovocabulário tarístico paraterapêutico; a autoimunidade parapsíquica natural devida à autocognição neologística; os bloqueios paracerebrais paragenéticos
amenizados pelos neotermos autocurativos; o vigor paracerebral da erudição seriexológica; o paracérebro do ser desperto imune à hospedagem de ideias doentias; o automitridatismo paracerebral pela atualização dos neodicionários cerebrais; as rotas mentais retrocognitivas conectadas
a partir de senhas vocabulares; a Paraneurologia Conscienciológica elucidando parapatologias cerebrais obscuras; a Parafarmacologia Conscienciológica Ideativa; a auto e heteranamnese cerebral
favorecendo paradiagnósticos; o autodesassédio mentalsomático a partir do neovocabulário conscienciológico; a autossinalética energoparapsíquica dicionarizada; o acesso às pararrealidades;
o contato permanente com os amparadores extrafísicos reeducadores lexicógrafos; a Parelencologia Pessoal erudita consolidando a paracerebralidade hígida; o dicionário paracerebral paragenético robusto; os bloqueios paracerebrais da melin insuspeitada gerando pseudodepressões; a migra-
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ção conceitual de neoideias, do paracérebro ao cérebro físico, através da projetabilidade lúcida;
o macrossoma holomnemônico lexical; o paracérebro interassistencial nutrido de autoneoverpons
na condição de “farmácia popular”; a construção paciente do neoconceptáculo mentalsomático
formado por neologismos conscienciológicos; a paratelepatia erudita; as retrossenhas seriexológicas traumáticas disparadas por palavras anacrônicas; a pacificação íntima crescente criadora do
paraconceptáculo mentalsomático polímata; a conexão com as Centrais Extrafísicas através de
neologismos paraterapêuticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo palavra mental–mantra pessoal; o sinergismo termos
sesquipedais–polineuroléxicos; o sinergismo taquipsiquismo–saúde paracerebral; o sinergismo
interassistência-paraerudição; o sinergismo holochacra-mentalsoma; o sinergismo recéxis-recin;
o sinergismo patológico trauma cerebral–rede sináptica lesionada.
Principiologia: o princípio da autorrenovação permanente; o princípio pessoal da produtividade mentalsomática; os autoprincípios interassistenciais; o princípio da doação ectoplásmica interassistencial utilizada na regeneração orgânica; o princípio da autevolutividade; o princípio da economia de males; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de neossignos léxicos; o CPC expandindo limites autorregenerativos; o código
de conduta parassocial.
Teoriologia: a teoria da autorreabilitação vocabular; a teoria da Higiene Consciencial;
a teoria holossomática; a teoria da saúde integral; a teoria da autodesperticidade; a teoria do
autorrevezamento multiexistencial; a teoria evolucionária da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da invéxis; a técnica
da recéxis; a técnica da recin; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da circularidade; a Paratecnologia paracerebral regenerativa.
Laboratoriologia: o labcon do polímata doador; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da proéxis; a Pré-Intermissiologia enquanto laboratório
conscienciológico; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível dos Epicons.
Efeitologia: os efeitos criativos dos neologismos; os efeitos benignos da neoexpressão;
os efeitos sadios do neotermo; os efeitos construtivos do neovocabulário; os efeitos edificantes
dos neoléxicos; os efeitos desassediadores da neopalavra; os efeitos autocurativos da reeducação
verbal.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas; as neossinapses verponísticas;
as neossinapses autocurativas; as neossinapses reprogramadas; as neossinapses interassistenciais; as neossinapses remissoras; as neossinapses regenerativas; as redes parassinápticas autodepressivas; a recaptação neuronal materializando neorredes parassinápticas.
Ciclologia: o ciclo polimático das verpons; o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo projetivo; o ciclo da autorrenovação; o ciclo ressomático; o ciclo de autorreabilitação ideativa; o ciclo
de requalificação paracerebral.
Enumerologia: a neopalavra analógica; a neopalavra inspiradora; a neopalavra erudita;
a neopalavra renovadora; a neopalavra profilática; a neopalavra curativa; a neopalavra benfazeja.
Binomiologia: o binômio envilecimento-obsolescência; o binômio renovação-inovação
linguística; o binômio confor-trafor; o binômio Holoteca-Parapsicoteca; o binômio Paratecnologia-Renovaciologia; o binômio restauração-produção; o binômio produção intelectual diurna–
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–produção intelectual antelucana; o binômio sabedoria-holopercuciência; o binômio doação financeira–doação autoverponística; o binômio autocognição-retrocognição.
Interaciologia: a interação paratelepatia-biparacerebralidade; a interação mentalsoma-holomnemônica; a interação neogescons-megagescons; a interação conceito anacrônico–
comportamento antiquado; a interação verpon–frescor intelectual; a interação saúde mentalsomática–jovialidade; a interação egos frágeis–consciências sugestionáveis.
Crescendologia: o crescendo memória-holomemória; o crescendo cosmoético autocrítíca-heterocrítica; o crescendo acuidade-hiperacuidade; o crescendo patológico entorpecimento
intelectual–mal de Alzheimer; o crescendo tacon-tares; o crescendo neoautocognição-autorreciclogenia; o crescendo fusão de unidades léxicas–polineuroléxicos.
Trinomiologia: o trinômio Central Extrafísica de Energia (CEE)–Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica da Verdade (CEV); o trinômio soma-dessoma-ressoma;
o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio conteúdo-acepção-sentido; o trinômio ambiguidade-anfibologia-neoperspectivas; o trinômio enciclopedismo-neologismo-hiperacuidade.
Polinomiologia: o polinômio dos neuroléxicos; o polinômio dos dicionários paracerebrais sinonímico-antonímico-poliglótico-analógico; o polinômio patológico hipomnésia-amência-coma-vegetalismo; o polinômio revisitação-recuperação-regeneração-função; o polinômio
fato-foco-filtro-fonte; o polinômio mnemônico factual-hábil-nominal-numeral-contextual; o polinômio Renascentismo-Iluminismo-Revisionismo-Galicismo-Universalismo; o polinômio sentidos
somáticos–atributos mentais–autoparapercepções–hololucidez.
Antagonismologia: o antagonismo arcaísmo / neologismo; o antagonismo parapsiquismo artístico / parapsiquismo científico; o antagonismo dioleto / mentalês; o antagonismo patologia mnemônica / regeneração vocabular; o antagonismo linguagem mística / linguagem científica; o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo ignorância / erudição.
Paradoxologia: o paradoxo da Cosmoética Destrutiva aplicada à autorreestruturação
dos dicionários cerebrais; o paradoxo do ato falho revelando intenções inconscientes; o paradoxo
da impactoterapia tarística suave.
Politicologia: a autodiscernimentocracia; a democracia direta; a asnocracia; a lucidocracia; a despertocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço paraterapêutico na difusão das metodologias autocurativas conscienciológicas neologísticas.
Filiologia: a neofilia; a leiturofilia; a autopesquisofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a autodidaticofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a reeducaciofobia; a laborfobia; a intelectofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da fadiga crônica; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da mediocrização; a síndrome do buscador borboleta; a síndrome de Swedenborg.
Maniologia: a mania do conservantismo nas tradições bolorentas.
Holotecologia: a paraterapeuticoteca; a parapedagogoteca; a neologisticoteca; a profilaxioteca; a lexicoteca; a metodoteca; a recinoteca; a volicioteca; a nosoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Paraterapeuticologia; a Recinologia; a Orismologia; a Heuristicologia; a Interassistenciologia; a Parapedagogiologia; a Autocogniciologia; a Consciencioterapeuticologia; a Etimologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin polímata; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin criadora de neopalavras; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o docente parapsíquico; o intermissivista polímata; o autor conscienciológico; o autopesquisador; o linguista; o filólogo; o parapsiquista intelectual; o indolente mentalsomático; o paradão; o taquipsíquico; o recinólogo; o monolíngue; o conscienciólogo; o pararreeducador; o parapedagogo; o parapreceptor; o literato; o neologista paraterapeuta; o conscienciote-
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rapeuta; o sistemata; o pré-serenão vulgar; o comunicólogo; o projetor consciente; o clarividente;
o paralexicógrafo; o terminólogo; o epicon autolúcido; o pré-desperto.
Femininologia: a docente parapsíquica; a intermissivista polímata; a autora conscienciológica; a autopesquisadora; a linguista; a filóloga; a parapsiquista intelectual; a indolente mentalsomática; a paradona; a taquipsíquica; a recinóloga; a monolíngue; a consciencióloga; a pararreeducadora; a parapedagoga; a parapreceptora; a literata; a neologista paraterapeuta; a consciencioterapeuta; a sistemata; a pré-serenona vulgar; a comunicóloga; a projetora consciente; a clarividente; a paralexicógrafa; a terminóloga; a epicon autolúcida; a pré-desperta.
Hominologia: o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: neologismo paraterapêutico básico = o neotermo científico conscienciológico preciso, utilizado para remissão de patologia mnemônica leve; neologismo paraterapêutico
avançado = o neotermo científico conscienciológico preciso, utilizado para remissão de parapatologias mnemônicas graves.
Culturologia: a cultura docente conscienciológica; a cultura Consciencioterapêutica;
a cultura avançada da Holomaturologia Interassistencial; a policultura multidimensional; a cultura autoparapsíquica; o abertismo cultural; a cultura consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o neologismo paraterapêutico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
02. Autoconsciencioterapia verbetográfica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Dicionário cerebral verponológico: Polineurolexicologia; Homeostático.
07. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
08. Holomemória da Conscienciologia: Holomemoriologia; Homeostático.
09. Medicamento: Paraterapeuticologia; Neutro.
10. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
11. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
12. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
13. Palavra envilecida: Arcaismologia; Nosográfico.
14. Palavra terapêutica: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Resgate de expressão: Conformática; Neutro.
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O NEOLOGISMO PARATERAPÊUTICO CONSTITUI PRESCRIÇÃO IDEAL NA AUTOCURA DAS PARAPATOLOGIAS HOLOMNEMÔNICAS, LEVES OU GRAVES, COM EFEITOS BENIGNOS PROFUNDOS NOS DESBLOQUEIOS PARACEREBRAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já constatou reciclagens sadias na autopensenidade pelo uso de neologismos conscienciológicos autocurativos? Pretende compartilhar as autexperiências positivas através de artigo, curso, verbete ou livro?
Bibliografia Específica:
01. Alves, Ieda Maria; Neologismo: Criação Lexical; 94 p.; 12 enus.; glos. 23 termos; 10 refs.; 18 x 12 cm;
br.; 2ª Ed.; br.; Atica; São Paulo, SP; 1994; páginas 5, 6, 9, 11, 17, 55 e 90.
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10. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
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NEOMESOLOGIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Neomesologia é a Ciência dedicada aos estudos das relações dos seres
viventes com o meio no qual vivem a cada novo renascimento intrafísico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos,
“novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O segundo
elemento de composição meso deriva também do idioma Grego, mésos, “meio; centro”. O terceiro elemento de composição logia procede do mesmo idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. A palavra mesologia surgiu igualmente
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Neobionomia. 2. Neoecologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo mesologia:
mesológica; mesológico; mesologista; Neomesologia; Paramesologia.
Neologia. O vocábulo Neomesologia e as duas expressões compostas Neomesologia Ressomática e Neomesologia Preferencial são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Mesologia. 2. Bionomia. 3. Ecologia.
Estrangeirismologia: a influência do Zeitgeist; a renovação do modus vivendi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência quanto à convivialidade intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscin lúcida; os demopensenes; a demopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
tecnopensenes; a tecnopensenidade; as influências da fôrma holopensênica de Mesologia Pregressa; a pressão holopensênica da Mesologia Atual.
Fatologia: a Mesologia e a proéxis; as diferenças entre a Mesologia Pregressa e a Neomesologia; as taras hereditárias culturais assentadas na educação doméstica e na Mesologia;
o monopólio da Mesologia; os corporativismos da Mesologia Retrógrada; a Neoecologia; as
ideias do Planeta Gaia; o pertencimento sociocultural; a libertação consciencial da Mesologia;
o pano de fundo dinâmico e interativo para a consecução da proéxis; as heranças socioculturais do
ambiente ressomático atual e o de retrovidas; a hiperacuidade necessária para a não vitimização às
coleiras sociais do ego; a Cognópolis enquanto construção coletiva de Neomesologia Evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Neoparamesologia vivenciada na paraprocedência cursista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo existencial precocidade intelectual–longevidade lúcida;
o sinergismo Paragenética-Genética-Mesologia pró-paraperceptibilidade; o sinergismo Paragenética Homeostática–Genética Forte–Mesologia Salutar.
Principiologia: o princípio da descrença vivenciado; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do dinamismo mesológico.
Codigologia: a gradativa depuração teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); os
códigos culturais impregnados na automundividência.
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Teoriologia: a teoria da proéxis aplicada com discernimento; as teáticas conscienciológicas aplicadas ao ambiente; as teorias sobre a influência do ambiente no comportamento humano.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a antecipação da fase executiva na técnica da invéxis; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a técnica da
exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip;
a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica do vínculo consciencial; as técnicas conscienciológicas em geral; a técnica do registro fatuístico; as técnicas conscienciometrológicas;
a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de aproveitamento máximo do tempo pessoal;
a técnica consciencial do autodomínio da Mesologia na Terra.
Voluntariologia: a técnica do voluntariado conscienciológico da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;
o laboratório conscienciológico diuturno da imersão na Cognópolis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito do tempo no holossoma; os efeitos da maturidade física na autexpressão da maturidade consciencial; os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovisão humana; 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 multicompléxis; os efeitos do inventário proexológico periódico no compléxis; os efeitos da Mesologia da
infância pessoal na formação de hábitos intelectuais; os efeitos da Paragenética na superação da
Genética e da Mesologia desfavoráveis; os efeitos do trinômio Genética-Fisiologia-Mesologia na
expressão extrafísica da autoconsciencialidade; os efeitos das características mesológicas na
expressão do potencial genético e paragenético; o efeito travão da formação cultural dificultando a autoinserção no universo da Neomesologia; os efeitos da miscigenação biológica e cultural
na pacificação social; os efeitos da reeducação na construção de Neomesologia Evolutiva.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de viver e experienciar as fases existenciais; o empenho continuado pela formação de neossinapses
sadias; a formação de neossinapses impelida pela vivência em Neomesologia.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo da vida humana ou o ciclo
etário humano; o ciclo ressomático vida fetal–vida infantil–vida adulta; o ciclo fase preparatória
da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) da atividade; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis; o ciclo arrecadação-partilha; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo da associação de ideias com a Mesologia Circundante.
Enumerologia: a condição geoclimática; a prática alimentar; o vestuário padrão; a situação econômica; o contexto sociocultural; a escolaridade grupal; a conjuntura política.
Binomiologia: o binômio crise-desenvolvimento; o binômio Cronêmica-Proxêmica;
a análise do binômio indicadores proexológicos particulares–indicadores proexológicos gerais;
o balanço sincero e realista do binômio recebimento-retribuição; a reverificação autocrítica do binômio amparabilidade-assedialidade; o binômio Neogenética-Neomesologia; o binômio ambiente natural–ambiente modificado.
Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação
câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-maxiproéxis; a interação
culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergeracionais; a interação principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação interconsciencial, interdimensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes; a interação Neomesologia-Conviviologia;
a interação com conscins, consciexes, subumanos, vegetais e ambientes; a interação genopensenidade-demopensenidade.
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Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem veterana; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado
a cada minuto existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis;
o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo minipeça humana–maximecanismo interassistencial multidimensional.
Trinomiologia: a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fisiologia-Economia; a autossustentação identitária no trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização;
o trinômio da intrafisicalidade somas-etnias-mesologias; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia.
Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares; o polinômio habilidades-deficiências-práticas-realizações; as influências mesológicas da quantidade e qualidade dos elementos do
polinômio grupo familiar–grupo profissional–grupo social–grupo evolutivo; as características
mesológicas do polinômio espaço pessoal–espaço familiar–espaço grupal–espaço público.
Antagonismologia: o antagonismo vida ginossomática / vida androssomática; o antagonismo vida tetraveicular / vida biveicular; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo
amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo Paragenética Atuante / determinismo mesológico.
Paradoxologia: o paradoxo de haver conscins optando pela adaptação mesológica
à cultura retrógrada.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia. As políticas de promoção da saúde e da qualidade de vida.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;
a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a fatofilia; a recinofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexoteca; a grafopensenoteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Neomesologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Seriexologia; a Adaptaciologia; a Sociologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens herbarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: Neomesologia Ressomática = a Ciência dedicada aos estudos da compulsoriedade da renovação mesológica sobre a conscin; Neomesologia Preferencial = a Ciência dedicada aos estudos da adaptação autoconsciente da conscin à renovação mesológica eletiva.
Culturologia: a cultura da Intrafisicologia; os recondicionamentos culturais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Neomesologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antipodia consanguínea: Antipodismologia; Nosográfico.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autocenografia existencial: Paracosmovisiologia; Neutro.
04. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
05. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
06. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
07. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
08. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
09. Behaviorismo: Intrafisicologia; Neutro.
10. Canga tribal: Parapatologia; Nosográfico.
11. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
12. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Heteropromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
15. Movimentação migratória: Sociologia; Neutro.

A NEOMESOLOGIA COMO SENDO A CIÊNCIA DEDICADA
AOS ESTUDOS DAS RELAÇÕES DOS SERES VIVENTES
COM O NOVO AMBIENTE, A CADA RENASCIMENTO ININTRAFÍSICO, É PRIORITÁRIA PARA A CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Como enfrenta você, leitor ou leitora, o novo ambiente intrafísico desta
vida humana? Você vive satisfeito com as próprias relações com a Neomesologia?
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NEOMUNDIVIDÊNCIA
(COSMOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neomundividência é a percepção, megapercepção, concepção ou megaconcepção do mundo, do Universo ou do Cosmos segundo os princípios, postulados ou o corpus
de conhecimentos da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo vem do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo mundo deriva do
idioma Latim, mundus, “firmamento; mundo; universo; a criação; o globo terrestre; a Terra; as
Nações; o Século; o Império Romano; o mundo subterrâneo; os infernos; o mundo considerado
como Deus”. Surgiu no Século XIII. A palavra vidência procede do mesmo idioma Latim, videre,
“ver; olhar; ir ver; perceber; compreender; examinar; considerar; ver com os olhos da consciência”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Visão conscienciológica do mundo. 02. Autovisão conscienciológica do mundo. 03. Cosmovisão Conscienciológica. 04. Mundão conscienciológico. 05. Visão
conscienciológica da Terra. 06. Visão astronômica da Conscienciologia. 07. Holanálise conscienciológica. 08. Cosmanálise conscienciológica. 09. Meganálise conscienciológica do mundo.
10. Weltanschauung da Conscienciologia.
Neologia. O vocábulo neomundividência e as duas expressões compostas neomundividência básica e neomundividência evoluída são neologismos técnicos da Cosmocogniciologia.
Antonimologia: 1. Retromundividência materiológica. 2. Mundividência vulgar.
3. Monovidência. 4. Monovisão. 5. Mundinho. 6. Interiorose. 7. Varejismo consciencial.
Estrangeirismologia: a world view conscienciológica; o Cosmocognitarium Conscienciológico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE) aplicada à Cosmocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmocogniciologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a autopensenização cosmovisiológica.
Fatologia: a neomundividência; a mundividência segundo a Conscienciologia; a mundividência intrafísica da Conscienciologia; a mundividência evolutiva da Conscienciologia; a mundividência direcionando o modo pessoal de agir no mundo de acordo com a programação existencial ou proéxis; os confrontos entre as diversas mundividências; a concepção evoluída do mundo;
o ponto de vista cosmovisiológico da Conscienciologia; a visão conscienciológica do mundo;
a análise universalista do Cosmos; o escrutínio conscienciológico do Cosmos; a holanálise conscienciológica; a cosmanálise da Conscienciologia; a megafraternidade; a família universal; a policarmalidade; a identidade intermissiva; o crescente aprendizado da inteligência evolutiva (IE);
o generalismo; a percepção atacadista do Cosmos; a Cosmonomia; a visão conscienciocêntrica
das realidades; a visão global começando pela União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cosmovisão paracerebral da Conscienciologia; a autoconscientização multidimensional, multiexistencial e autevolutiva.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: a identificação das realidades sinérgicas segundo a visão da Conscienciologia; o empenho pelo sinergismo paracérebro-cérebro; o autoinvestimento no sinergismo autopesquisas-heteropesquisas.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença; os princípios pessoais adotados
para se viver; o princípio da verpon; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos.
Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando evolutivamente a mundividência pessoal de acordo com a Conscienciologia.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial segundo a Conscienciologia; a teoria do
paradigma consciencial; a teática conscienciológica; a atenção às interconexões da teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica da análise heterocrítica; as técnicas cosmovisiológicas; a técnica da megassociação de temas; a Paratecnologia Interassistencial; a técnica de viver otimizando a autevolução.
Voluntariologia: a dedicação ao autaprimoramento pelo binômio voluntariado-paravoluntariado.
Laboratoriologia: os experimentos nos laboratórios conscienciológicos; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Serenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: os debates nos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos embasadores da neomundividência nas automanifestações; os
efeitos existenciais evolutivos do megafoco pessoal cosmovisiológico segundo a Conscienciologia; os efeitos recicladores do corpus da Conscienciologia nas automundividências.
Neossinapsologia: as expansões cognitivas pelas neossinapses conscienciológicas; as
parassinapses geradas pela Cosmocogniciologia; as neossinapses geradoras de neomundividências.
Ciclologia: a necessidade onipresente do ciclo assim-desassim; o ciclo monovisão-cosmovisão; o ciclo fitopensenização-zoopensenização-cosmopensenização.
Enumerologia: a autorresponsabilidade intransferível pelos atos pessoais; a autorresponsabilidade intransferível pelos acertos holocármicos; a autorresponsabilidade intransferível
pelo enquadramento autoconscienciométrico; a autorresponsabilidade intransferível pela autodepuração cosmoética; a autorresponsabilidade intransferível pelo desenvolvimento parapsíquico;
a autorresponsabilidade intransferível pela autocura da simploriedade; a autorresponsabilidade
intransferível pela autevolução continuada.
Binomiologia: o binômio reciclagem intraconsciencial–neomundividência; o binômio
recin intermissiva–paramundividência; o binômio admiração-discordância regendo as interações
sociais da conscin lúcida; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio
enciclopedismo-pancognição; o binômio reciclagem existencial (recin)–neomundividência; o binômio admiração-discordância permitindo a harmonia entre diferentes mundividências e consciências.
Interaciologia: a interação autovalores–mundividência particular.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo minimundividência-megamundividência-paramundividência; o crescendo tacon-tares; o crescendo Ética Humana–
–Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio holofilosófico Universalismo-Megafraternidade-Cosmoética; o trinômio autodiscernimento evolutivo–interassistencialidade cosmoética–paraperceptibilidade lúcida; o trinômio holomemória-holobiografia-holocarma; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade.
Polinomiologia: o polinômio automemória-autocognição-autorreflexão-automundividência.
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Antagonismologia: o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o antagonismo fato científico / ficção científica; o antagonismo visão panorâmica (parafenômeno)
/ mundividência pessoal; o antagonismo retromundividência eletronótica / neomundividência
conscienciológica.
Paradoxologia: as realidades paradoxais.
Politicologia: a democracia a caminho do Estado Mundial; a lucidocracia; a cosmocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da megafraternidade; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a criticofilia; a cosmocogniciofilia.
Mitologia: a desconstrução dos mitos ilusórios da intrafisicalidade.
Holotecologia: a Holoteca; a consciencioteca; a cosmogramoteca; a analiticoteca; a encicloteca; a experimentoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmocogniciologia; a Cosmovisiologia; a Cosmometria; a Cosmossíntese; a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Heterocriticologia; a Sistematologia; a Prospecciologia; a Dissecciologia; a Inventariologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens mundiperceptor;
o Homo sapiens psychometra; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens projectius; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens
magnificator.
V. Argumentologia
Exemplologia: neomundividência básica = o conjunto de princípios da Cosmocogniciologia Conscienciológica ao nível do praticante da tenepes, homem ou mulher; neomundividência
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evoluída = o conjunto de princípios da Cosmocogniciologia Conscienciológica ao nível do ser
desperto, homem ou mulher.
Culturologia: a neocultura conscienciológica; a Culturologia da Cosmocogniciologia;
a paracultura da intermissividade educativa.
Tabelologia. Sob a ótica da Cosmocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
a tabela com 10 abordagens confrontativas entre a neomundividência conscienciológica e a retromundividência eletronótica convencional:
Tabela – Cotejo Neomundividência / Retromundividência
Nos

Neomundividência Conscienciológica

Retromundividência Eletronótica

01.

Conscin lúcida interassistencial

Conscin trancada

02.

Conscin parapsíquica (PL)

Conscin casca grossa

03.

Conscin intermissivista (Autocognição)

Conscin materialista

04.

Autodiscernimento evolutivo (IE)

Ignorância evolutiva

05.

Cosmovisiologia multidimensional

Monovisiologia ordinária

06.

Cosmoeticologia (CPC)

Bioeticologia

07.

Otimismo evolutivo (Voluntariado, IC)

Indiferença evolutiva

08.

Holossomatologia (Seriexologia)

Somatologia

09.

Programação existencial (Autoproéxis)

Vida fisicalista

10.

Holofilosofia (Princípio da descrença)

Eletronótica

Mundividência. Sem a autoparaperceptibilidade, capaz de permitir a análise direta da
vida multidimensional, holossomática, a consciência na Terra, através dos milênios, sempre
observou o Universo, ou abordou a mundividência, com o mal prevalecendo sobre o bem, a dor
sobre o prazer, a infelicidade sobre a euforia e a morte sobre a vida. É o olhar pessimista e derrotista do ser humano materialista, monovisual, ignorante quanto à inteligência evolutiva e à Cosmoética. Com o princípio da descrença e as autexperiências parapsíquicas alcançando discernimento maior, a evolução da consciência começa a despontar de modo racional, lógico e cosmoético. É o novo olhar cosmovisiológico da conscin lúcida, intermissivista e interessada na consecução da autoprogramação existencial, no autorrevezamento multiexistencial e nos desafios das
conquistas evolutivas a caminho da Serenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neomundividência, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

15624

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

Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
Sistemata: Experimentologia; Neutro.
Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

A NEOMUNDIVIDÊNCIA, ESPECÍFICA DA CONSCIENCIOLOGIA, OFERECE AO INTERESSADO, SEJA HOMEM OU MULHER, O MÁXIMO DESCORTINO DA AUTEVOLUÇÃO COSMOÉTICA, MULTIDIMENSIONAL, EFICAZ E SATISFATÓRIA.
Questionologia. Qual o grau da neomundividência conscienciológica vivenciado por
você, leitor ou leitora? Você aspira atingir maior patamar na neomundividência conscienciológica?
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NEOPADRÃO
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neopadrão é o ato ou comportamento da conscin lúcida quando apresenta restrições, discorda do padrão de conduta vigente e exemplifica singularidade evolutiva por
meio da qualidade de excelência da autenticidade das manifestações pessoais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo padrão procede do idioma Latim, patronus, “patrono; protetor dos plebeus; advogado; defensor; arrimo; apoio;
padroeiro”, e este de pater, “pai”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Autopadrão. 02. Singularidade etológica. 03. Autenticidade.
04. Conduta-exceção. 05. Padrão cosmoético. 06. Padrão intermissivo. 07. Padrão evolutivo.
08. Gabarito intermissivo. 09. Patamar intermissivo. 10. Antichavão intermissivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo padrão: antipadrão; autopadrão; heteropadrão; neopadrão; norma-padrão; padrão-ouro; padronagem; padronização; padronizada; padronizado; padronizador; padronizadora; padronizar; padronizável.
Neologia. As duas expressões compostas neopadrão feminino e neopadrão masculino
são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 01. Padrão ultrapassado. 02. Vulgaridade. 03. Heteropadrão medíocre. 04. Conduta-padrão. 05. Conduta anacrônica. 06. Padrão regressivo. 07. Gabarito material.
08. Patamar esgotado. 09. Nível material. 10. Chavão obsoleto.
Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; a personalidade strong-willed;
o willpower; o check-list conscienciológico; o selfscrutiny; o breakthrough mentalsomático;
o upgrade da evolução consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem evolutiva; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
neopadrões autopensênicos; a autopensenização inovadora renovando os holopensenes.
Fatologia: o neopadrão; o neopadrão de desempenho pessoal; o neopadrão da autoqualificação evolutiva; a vivência do neoparadigma conscienciológico; o fato fundamental da conscin
na condição de ser, individualidade ou personalidade independente, com vontade própria; a pessoa sendo aquilo julgado por si própria; a autexpressão exigindo ser manifestação legítima da individualidade; o ato de esconder a própria personalidade como sendo autocorrupção primária;
a automutilação não é apenas física, podendo ser consciencial e até atrofiadora da personalidade;
o compromisso com a autoimagem como realidade envolvendo toda pessoa; o fato de quem busca
ser autêntico evidenciar maior personalidade; a conduta-padrão da pessoa vulgar; a condição
acima da mediocrização; o resgate da própria individualidade na fase da maturidade biológica;
o padrão de comportamento da Neoetologia; o impacto contra a condição antiga; o neopadrão da
qualidade etológica; a melhoria do padrão de excelência da evolução da consciência; os autoposicionamentos genuínos; o preço do pioneirismo evolutivo.

15626

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a originalidade existencial inerente à vida multidimensional lúcida
no atual estágio evolutivo do planeta Terra.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–intenção sadia; o sinergismo padronização técnica–vida organizada.
Principiologia: o princípio da descrença apontando para o neopadrão, fundamentado na
colocação da experiência pessoal como sendo imperiosa e de escolha para legitimar o posicionamento da conscin sobre determinada realidade; o princípio da sincronicidade interdimensional;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria evolutiva aplicada dia a dia ininterruptamente; a teoria das interprisões grupocármicas alertando quanto às apologias anticosmoéticas de novos padrões de comportamentos baratrosféricos.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; as técnicas autoconscienciométricas; a vida moderna tecnológica potencializando a vida evolutiva; os efeitos das neotecnologias na construção
de novos hábitos culturais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pesquisologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores.
Efeitologia: o efeito dos desempenhos pessoais, constantes e prolongados; os efeitos da
consolidação de neopadrões autoincorruptores na conquista da condição da desperticidade.
Ciclologia: o ciclo equívoco-correção-acerto; o ciclo recins intermissivas–recins proexológicas.
Enumerologia: o neoprotótipo; a neobaliza; a neobitola; o neoestalão; o neocânone;
o neomolde; o neofigurino.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio autoconfiança–ousadia criativa; o binômio autenticidade–força presencial.
Interaciologia: a interação megacognição–megajuízo autocrítico; a interação vontade-valores; a interação neovalores evolutivos–neopadrões de conduta cosmoética.
Crescendologia: o crescendo discernimento-clareza; o crescendo desvio-padrão–exceção da regra; o crescendo neopadrão intraconsciencial–neopadrão etológico; o crescendo neopadrão individual–neopadrão coletivo.
Trinomiologia: o trinômio observação-exploração-reconhecimento; o trinômio autoconceito-autoimagem-autestima.
Polinomiologia: o polinômio homogeneidade-sequencialidade-repetibilidade-regularidade; o polinômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade.
Antagonismologia: o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo individualismo / egoísmo; o antagonismo padrão mínimo / alto padrão; o antagonismo
conduta-padrão vulgar / conduta exceção evolutiva; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo padrão / singularidade.
Paradoxologia: o paradoxo contrafluxo social–fluxo cósmico.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: as leis da Física Eletronótica; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia Consciencial; a lei de causa e efeito aplicada aos esforços pessoais.
Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a cognofilia; a pesquisofilia; a cienciofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia.
Mitologia: o megamito da possibilidade de se agradar a todos; a ruptura com mitos sociais embasados em preconceitos e estereótipos.
Holotecologia: a cognoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a experimentoteca.
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Interdisciplinologia: a Sociologia; a Intrafisicologia; a Etologia; a Politicologia; a Experimentologia; a Reciclologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Exemplologia;
a Singulariologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa autêntica sempre mais confiável.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem-neopadrão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher-neopadrão.
Hominologia: o Homo sapiens neomodelus; o Homo sapiens neoexemplar; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo
sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens investigator.
V. Argumentologia
Exemplologia: neopadrão feminino = o comportamento evoluído da mulher intermissivista proexológica; neopadrão masculino = o comportamento evoluído do homem intermissivista
proexológico.
Culturologia: a cultura da Reciclologia; a revolução intraconsciencial proposta pela
cultura conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o neopadrão, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
05. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
06. Identificação do padrão: Holopesquisologia; Neutro.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
Inortodoxia: Cosmoeticologia; Neutro.
Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
Modelo mentalsomático: Comunicologia; Neutro.
Nível Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
Personalidade singular: Evoluciologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Referência: Autevoluciologia; Neutro.

O NEOPADRÃO ETOLÓGICO, OU DA CONDUTA PESSOAL
DA CONSCIN LÚCIDA, ABRANGE TODAS AS INSTÂNCIAS
DAS MANIFESTAÇÕES INTRA E EXTRAFÍSICAS, FIRMADO
NO PRIMADO DO AUTODISCERNIMENTO COSMOÉTICO.
Questionologia. Como encara, você, leitor ou leitora, o neopadrão etológico? Qual
é o percentual do senso de autenticidade pessoal em você?
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NEOPATAMAR LIBERTÁRIO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neopatamar libertário das consciências no caminho da evolução continuada é a condição, construção, empreendimento ou personalidade exemplar, em si, capaz de impor evidente e eficaz renovação à qualidade de vida da conscin interessada, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo patamar é de
origem obscura. O vocábulo libertário deriva do idioma Latim, libertus, “liberto; forro”. Surgiu
em 1899.
Sinonimologia: 1. Degrau de libertação evolutiva. 2. Lance evolutivo decisivo.
Neologia. As 3 expressões compostas neopatamar libertário, neopatamar libertário mínimo e neopatamar libertário máximo são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Fase de regressismo evolutivo. 2. Condição vivencial antievolutiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene pessoal; o holopensene
doméstico; o holopensene institucional.
Fatologia: o neopatamar libertário; as autodecisões; as manifestações; as atitudes; os
posicionamentos; a participação; a colaboração; a autodisponibilidade; o voluntariado; os debates;
as técnicas; a autorganização; os hábitos sadios; as rotinas úteis; o vínculo consciencial; o grupo
evolutivo; a carreira profissional; o empreendimento; a dupla evolutiva; os eventos; os congressos; as jornadas; o parapsiquismo; a gestão existencial; a vida doméstica; a vida profissional; a vida intelectual; a vida social; as neoperspectivas pessoais; as neorrealidades.
Parafatologia: as consequências extrafísicas dos avanços evolutivos intrafísicos da Humanidade.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório
conscienciológico da Paraeducação.
Neossinapsologia: as neossinapses.
Enumerologia: a pesquisa; o artigo; a palestra; o ensaio; a conferência; o curso; a tese;
o livro; a megagescon.
Politicologia: a cosmocracia.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a neopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Intraconscienciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca assistencial lúcida; a dupla evolutiva; o ser desperto; a semiconsciex; o grupocarma; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o evoluciólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o autopesquisador; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o teleguiado autocrítico; o tertuliano conscienciológico; o sistemata; o verbetólogo da Enciclopédia da
Conscienciologia.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a evolucióloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a autopesquisadora; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a teleguiada autocrítica; a tertuliana conscienciológica; a sistemata; a verbetóloga da Enciclopédia da Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neopatamar libertário mínimo = a conquista pela conscin lúcida, homem
ou mulher, do completismo existencial ou compléxis; neopatamar libertário máximo = a conquista
pela conscin lúcida, homem ou mulher, da condição de ser desperto ou de desassediada permanente total.
Taxologia. Segundo a Holomaturologia, a seguir são listadas, na ordem funcional, 3 categorias básicas de neopatamares libertários para as consciências promovidos pela Conscienciologia.
I. Condições. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 neopatamares ou condições libertárias das consciências não identificadas, na História Humana, antes das pesquisas da Conscienciologia:
01. Agendex.
02. Casal incompleto.
03. Ciprienologia.
04. Código pessoal de Cosmoética (CPC).
05. Consciencioterapia.
06. Cosmoconscienciologia.
07. Curso Intermissivo (CI).
08. Despertologia.
09. Euforex.
10. Extrapolacionismo parapsíquico.
11. Holobiografologia.
12. Holofilosofia.
13. Holopensenologia.
14. Invexologia.
15. Macrossomatologia.
16. Ofiexologia.
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18.
19.
20.
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Paradireitologia.
Parageneticologia.
Tenepessologia.
Transmigraciologia.

II. Construções. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 neopatamares ou construções libertárias das consciências não identificadas, na História Humana, antes das pesquisas da
Conscienciologia:
01. Acoplamentarium.
02. Basecon: Base Consciencial.
03. Cognópolis.
04. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
05. Conscienciocenter (Tertuliarium).
06. Empresa Conscienciocêntrica (EC).
07. Instituição Conscienciocêntrica (IC).
08. Projectarium.
09. Serenarium.
10. UNICIN.
III. Personalidades. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 neopatamares ou personalidades libertárias das consciências não identificadas, na História Humana, antes das pesquisas
da Conscienciologia:
01. Acoplamentista.
02. Agente retrocognitor.
03. Cognopolita.
04. Completista.
05. Conscienciólogo.
06. Conscienciômetra.
07. Consciencioterapeuta.
08. Duplista.
09. Epicon lúcido.
10. Evoluciólogo.
11. Intermissivista.
12. Inversor existencial.
13. Macrossômata.
14. Ofiexista.
15. Proexista.
16. Semiconsciex.
17. Ser desperto.
18. Serenão.
19. Teleguiado autocrítico.
20. Tenepessista.
Tecnologias. Por outro lado, como efeitos positivos ou consequências inafastáveis, os
neopatamares libertários das consciências apontados também mostram condições negativas da vida humana e novas técnicas eficazes para combatê-las, por exemplo, estas 10, dispostas na ordem
alfabética:
01. Antisseriéxis.
02. Autassedialidade.
03. Interiorose.
04. Lavagem subcerebral.
05. Ludopatia.
06. Murismo.
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07.
08.
09.
10.

Paracomatoses.
Porão consciencial.
Robéxis.
Toxicomanias.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o neopatamar libertário, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
2. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
3. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
4. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
5. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
6. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
7. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

A CONQUISTA DE DETERMINADO NEOPATAMAR LIBERTÁRIO POTENCIALIZA A AUTOMOTIVAÇÃO DA CONSCIN
E DINAMIZA O AUTODESENVOLVIMENTO DOS DEMAIS
NEOPATAMARES LIBERTÁRIOS DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Quais neopatamares evolutivos oferecidos pela Conscienciologia você
já ultrapassou? Quais são os próximos a serem alcançados?
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NEOPEGADA CONSCIENCIAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neopegada consciencial é o rastro cosmoético da consciência lúcida refazendo manifestações no presente-futuro através do acerto cognitivo, teático e prioritário de erros,
equívocos e omissões deficitárias do passado, com emprego da inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo pegada deriva
do idioma Latim, pedicata, de “pes, pedis, pé.” O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas, conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Neocaminho consciencial. 2. Neopegada evolutiva. 3. Pista sadia
pessoal renovada.
Neologia. As 3 expressões compostas neopegada consciencial, minineopegada consciencial e maxineopegada consciencial são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Rastro mimético. 2. Pegada retrógrada. 3. Pegada antievolutiva.
4. Repetição do passado.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o know-how conquistado; a condição sine
qua non da conquista do gargalo evolutivo; o curriculum vitae pessoal; a memorabilia intermissiva; o recall; a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à aplicação da vontade em prol da Evoluciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene incentivador de novas pegadas conscienciais; os grafopensenes; a grafopensenidade enquanto assinatura pensênica deixando neopegadas
pessoais; o exemplarismo permitindo a sustentação energética e cosmoética.
Fatologia: a neopegada consciencial; a qualificação das melhores escolhas; as neopções
acertadas; o neopatamar evolutivo alcançado; a reciclagem evolutiva; a autoridade moral conquistada pelos autesforços evolutivos; a agilização da evolução pessoal; a atualização consciencial;
a linearidade da intencionalidade; o balanço da própria vida evolutiva por meio da aplicação das
100 folhas de avaliação técnica do Conscienciograma; a ampliação gradativa da autolucidez para
obter maior proveito evolutivo no dia a dia; o percentual de correção da autoimagem; as neomarcas positivas no aqui-hoje-já teático; o paradigma consciencial; a interassistência pela doação altruística do labcon pessoal; as neo-hipóteses geradas pelas neodescobertas; o mapeamento periódico dos neoachados; a incorruptibilidade pessoal; a convivialidade sadia ininterrupta; os acertos
grupocármicos na atual ressoma; a postura reconciliadora; a rotina útil; a autorganização; o balanço geral habitual; os autocomprometimentos positivos; as marcas pessoais exemplares; a coragem do autoposicionamento; a força presencial autoconsciente; a gescon; a escrita de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia e de artigos conscienciológicos; a docência conscienciológica; a satisfação íntima ao assegurar o aperfeiçoamento contínuo da autoprodutividade; a autopesquisa ininterrupta; a pacificação íntima; a verbação; a interassistencialidade tarística; o antiegoísmo; a superação da autovitimização, das justificativas e da autocracia; a sabedoria volitiva;
a desdramatização da realidade pessoal; a constatação e o autenfrentamento dos trafares reni-
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tentes; a identificação dos autotrafores; a automotivação cosmoética; a intencionalidade cosmoética; o autocentramento no megafoco; a sabedoria vivenciada; a solidariedade pertinente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconquista
seriexológica na admissão ao Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a tenepes; o recurso do
autoparapsiquismo; o nível de lucidez nas manifestações fora do corpo humano; as companhias
extrafísicas; as autorretrocognições enquanto fonte de neopegada consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conduta cosmoética–autossustentabilidade energossomática; o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo autocorreção-autopacificação; o emprego do sinergismo escrita continuada–foco proexológico; o sinergismo autenfrentamentos sadios–posicionamentos interpessoais assertivos; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz.
Principiologia: o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro; o princípio
do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da não procrastinação; o princípio
da autenticidade cosmoética; a postura pessoal no princípio de aprender com os erros; o convívio sadio resguardado pelo princípio da admiração-discordância; o princípio da fidelidade aos
autocompromissos assumidos no Curso Intermissivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado, impelindo ao contínuo
autaprimoramento evolutivo.
Teoriologia: a teoria da coerência aplicada nas mínimas manifestações; a teoria da libertação do egocentrismo; a teoria e a prática do autodidatismo ininterrupto; a teoria da evolução consciencial pelos autesforços; a teoria da amortização dos endividamentos das interprisões
grupocármicas; a teática da coragem para evoluir; a teoria da crise de crescimento.
Tecnologia: as técnicas para prevenção e correção de erros; a aplicação da técnica do
planejamento estratégico pessoal; a técnica do Conscienciograma; a técnica da ação pelas prioridades; a técnica da autestima sadia; a técnica da autodeterminação.
Voluntariologia: a autodisponibilidade do voluntariado cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível dos Reciclantes Existenciais; o Colégio Invisível dos Projetores Conscientes; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Educadores;
o Colégio Invisível do Voluntariado.
Efeitologia: os efeitos das pegadas deixadas pela conscin por onde passa; o efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado; os efeitos incentivadores dos progressos autevolutivos;
a autoidentificação dos efeitos da autobagagem holobiográfica na existência atual; os efeitos da
livre escolha; os efeitos úteis dos esforços evolutivos pessoais; os efeitos sadios da correção imediata dos equívocos; o efeito da interassistencialidade prioritária.
Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais; as neossinapses
do neoparadigma consciencial; a autoconstrução de neossinapses pró-evolutivas.
Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo crise de crescimento (autenfrentamento)–ajuste da bússola consciencial (autodecisão)–neopatamar evolutivo (autocoerência); a ruptura com o ciclo persecutório vítima-algoz; o ciclo adversidade-perdão-superação-exemplarismo-interassistência; o ciclo aprender-ensinar-reaprender.
Enumerologia: a neopegada consciencial libertária; a neopegada consciencial evolutiva; a neopegada consciencial cosmoética; a neopegada consciencial exemplificativa; a neopega-
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da consciencial lúcida; a neopegada consciencial automotivada; a neopegada consciencial incessante.
Binomiologia: o binômio disciplina-perseverança; o binômio reciclagem-lucidez; o binômio conhecimento-responsabilidade; o binômio abrir mão–sobrepairar; o binômio autenfrentamento-autossuperação; o binômio autorreflexão–crescimento consciencial; o binômio autolucidez–correção imediata; o binômio lucidez–maturidade consciencial; o binômio paradigma pessoal–neoverpons; o binômio oportunidade evolutiva–autocoerência; o binômio autoimagem idealizada–autoimagem real.
Interaciologia: a interação autocrítica racional–escolhas coerentes; a interação reflexão-intenção-decisão; a interação autodiscernimento–acerto evolutivo; a interação homeostática
das correções dos enganos; a interação autoconhecimento-autesclarecimento; a interação abertismo consciencial–aceleração da História Pessoal; a interação autopensenes–autocrítica mentalsomática–recin.
Crescendologia: o crescendo experiências pessoais–vivências sedimentadas; o crescendo artigo–
–verbete–livro–obra-prima; o crescendo lucidez-interassistencialidade-evolução;o crescendo tenepes-ofiex-desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio recin-autenfrentamento-criatividade; o trinômio crise de
crescimento–redefinição pessoal–autossuperação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio discordância-diálogo-pacificação; o trinômio contradição íntima–momento evolutivo–autodiagnóstico; o trinômio vontade-autodeterminação-responsabilidade; o trinômio autocentragem–autorreeducação–autopriorização evolutiva;
o trinômio nível evolutivo–oportunidade evolutiva–aceleração evolutiva.
Polinomiologia: o polinômio lucidez–posturas cosmoéticas–sobrepairamento–concessões; o polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo autofuga / autenfrentamento; o antagonismo rotinas inúteis / rotinas úteis; o antagonismo espectador da vida / protagonista da evolução; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade;
o antagonismo impulsividade / autopacificação; o antagonismo erro / correção.
Paradoxologia: a regra conscienciológica paradoxal entrar em si (egocentrismo) para
sair de si (interassistencialidade).
Politicologia: a autopesquisocracia; a intelectocracia; a cosmoeticocracia; a determinocracia; a evoluciocracia; a mentalsomatocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação de neopegadas conscienciais.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a determinofilia; a conscienciofilia; a voliciofilia;
a raciocinofilia; a intencionofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a raciocinofobia; a cognofobia; a voliciofobia; a autevoluciofobia; a autorreflexofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a anulação da mania de postergar; a autorreflexão profilática frente à mania
de justificar os próprios erros.
Holotecologia: a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a determinoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Ortopensenologia; a Reciclologia; a Autodiscernimentologia; a Autovivenciologia; a Cosmoeticologia; a Autocoerenciologia; a Decidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.

Enciclopédia da Conscienciologia

15636

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agitador cultural.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agitadora cultural.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens reflector.
V. Argumentologia
Exemplologia: minineopegada consciencial = a decorrente de reciclagem intraconsciencial (recin) da conscin lúcida pré-desperta; maxineopegada consciencial = a decorrente de autovivência na condição da desperticidade.
Culturologia: a cultura do maior empenho evolutivo.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
9 categorias de neopegadas por parte da conscin lúcida:
1. Neopegada da autopensenização (Holomaturologia).
2. Neopegada da autorganização existencial (Autodisciplinologia).
3. Neopegada da autorreeducação (Intencionologia).
4. Neopegada da autossuperação (Paraterapeuticologia).
5. Neopegada da sinalética energética e parapsíquica pessoal (Parapercepciologia).
6. Neopegada do abertismo consciencial (Evoluciologia).
7. Neopegada do voluntariado (Teaticologia).
8. Neopegada grafopensênica (Comunicologia).
9. Neopegada interassistencial (Conviviologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neopegada consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
04. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
Errata consciencial: Cosmoeticologia; Homeostático.
Inteligência Evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.

A NEOPEGADA CONSCIENCIAL DO INTERMISSIVISTA LÚCIDO QUANTO À AUTEVOLUÇÃO EVIDENCIA O AJUSTE
DO RUMO EXISTENCIAL, PAUTADO NA VONTADE DECIDIDA E NA RETILINEARIDADE AUTOPENSÊNICA DIUTURNA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive consciente dos atuais rastros conscienciais?
Otimiza os acertos evolutivos objetivando neopegadas cosmoéticas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1
microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página
122.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 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
621 e 806.
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 336.
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NEOPENSENE
(NEOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neopensene (neo + pen + sen + ene) é o pensene da consciência humana
(conscin), quando se manifesta através de novas sinapses ou conexões interneuronais (hemisférios
corticais) gerando ideias novas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição neo deriva do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do 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 procede do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões
físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva;
emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia 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. Neopensenidade. 2. Neopensenologia. 3. Heuropensene. 4. Neoverpon.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo neopensene: neografopensene; neopensenedor; neopensenedora; neopensenidade; neopensenização; neopensenizar; Neopensenologia; superneopensene.
Neologia. O vocábulo neopensene e as duas expressões compostas neopensene individual e neopensene grupal são neologismos técnicos da Neopensenologia.
Antonimologia: 1. Retropensene. 2. Retropensenidade. 3. Retropensenologia. 4. Fobopensene. 5. Retroverpon.
Estrangeirismologia: o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, principalmente a partir do emprego
do sistema nervoso central (SNC).
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares explicitando o tema: – Neopensenes exigem neossinapses. Neopensenes fazem repensar. Neopensenes geram neologismos.
Unidade. O neopensene é a unidade de medida da renovação consciencial, neofilia ou
das neoverpons.
II. Fatuística
Pensenologia: o neopensene; o neopensene funcional; o neopensene imprevisto; o neopensene catalisador; a autorreceptividade aos neopensenes; a busca de neopensenes; os recexopensenes; as reações em cadeia dos neopensenes entrosados; a imagisticopensenidade; os neopensenes do paracontato; o holopensene pessoal da autopesquisa; a expressão do neopensene (forma); o objeto do neopensene (conteúdo); a realidade do neopensene (fato); a pararrealidade do
neopensene (parafato); os neopensenes do agitador de ideias; o extrapolacionismo consciencial.
Fatologia: a neoneuróglia; o fator da renovação consciencial; a neomemória; a neovivência; a inventividade; a libertação da mediocridade; a potencialização do desenvolvimento
consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dimener; a tenepes; a ofiex.

Enciclopédia da Conscienciologia

15639

III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do
Serenarium; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Neossinapsologia: a Neuróbica; as neossinapses.
Enumerologia: a neossinapse; a neoideia; o neocon; a neorrealidade; a neovisão; a neotécnica; o neoempreendimento.
Binomiologia: o binômio Pesquisa-Especialidade; o binômio rotina-progresso.
Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-neofatos.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo Prospectiva / Passadologia; o antagonismo neopensenes / tradicionalismos.
Politicologia: a heurocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a pensenoteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a ciencioteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Neopensenologia; a Mentalsomatologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Teaticologia; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o neopensenedor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a neopensenedora.
Hominologia: o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens
verus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens perquisitor;
o Homo sapiens analyticus.

Enciclopédia da Conscienciologia

15640

V. Argumentologia
Exemplologia: neopensene individual = a neoideia causando efeitos evolutivos na vida
pessoal do pensenedor, homem ou mulher; neopensene grupal = a neoideia do pensenedor, homem ou mulher, causando efeitos grupais na vida da coletividade ou na Socin.
Culturologia: a ultrapassagem da retrocultura.
Fobopensene. O pensene se antepondo ao neopensene, do ponto de vista negativo,
é o fobopensene.
Materpensene. O neopensene é o materpensene do Homo sapiens invulgaris, gerador
das verdades relativas de ponta ou verpons.
Recin. Dentro da Recexologia, o neopensene constitui o fator desencadeante da reciclagem intraconsciencial (recin).
Grupologia. No âmbito da Grupocarmologia, quem participa de grupo evolutivo e não
enfatiza os neopensenes nos próprios objetivos, está perdendo oportunidades e energias tão somente com a manutenção do status quo ou tentando inutilmente o impossível: reviver o passado
(saudosismo, nostalgia, nostomania, autorregressismo, paleopensenidade).
Ciência. A Ciência, diferente de grande número de linhas do conhecimento, não faz
questão de ser entendida plenamente pela maioria. Tal exaltação da verdade dos fatos é ponto forte científico.
Heuristicologia. Dentro da Holomaturologia, o autoconhecimento desta posição é extremamente relevante porque o ideal é a fixação do neopensene da descoberta, invenção ou ideia original, inédita, na dimensão intrafísica, fruto genuíno da tares, acima das contigências transitórias
da existência material e das próprias conscins quando abordadas em particular.
Assistenciologia. Segundo a Evoluciologia, a ideia nova, neste caso, se situa acima do
ego em particular, a fim de favorecer a evolução de todos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o neopensene, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
04. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
05. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
06. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
07. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
08. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
09. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
10. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.

A TENDÊNCIA DA CONSCIÊNCIA É CRIAR NEOPENSENES, EM NÚMERO CADA VEZ MAIOR E DE ALTA
QUALIDADE FUNCIONAL, TEÁTICA, DE ACORDO COM
O PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO NA ESCALA EVOLUTIVA.
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Questionologia. Você já criou algum neopensene útil? Em qual área de manifestação
consciencial?
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NEOPERSPECTIVA EXISTENCIAL
(NEOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neoperspectiva existencial é a condição de mundividência pessoal renovada em consequência das reciclagens intraconscienciais (recins) promovidas pela conscin neofílica, homem ou mulher, manifesta através de neossinapses cosmoéticas geradoras de novas abordagens interassistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo deriva do idioma Grego, néos, “novo”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo perspectiva procede do idioma Latim Medieval, perspectiva,
“perspectiva (parte da Óptica)”, e este de perspiscere, “ver através de; examinar com cuidado; observar atentamente; perceber; distinguir; enxergar; compreender”. Apareceu no Século XVI. A palavra existencial deriva do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Neoprospectiva evolutiva. 2. Panorama evolutivo inédito. 3. Recins
inovadoras. 4. Ampliação pensênica existencial. 5. Cenário pró-evolutivo. 6. Vislumbre evolutivo a maior. 7. Ampliação das possibilidades autevolutivas.
Neologia. As 3 expressões compostas neoperspectiva existencial pacifista, neoperspectiva existencial tarística e neoperspectiva existencial despertológica são neologismos técnicos da
Neopensenologia.
Antonimologia: 1. Monovisão existencial. 2. Autorrestrição pensênica. 3. Perspectiva
apriorista. 4. Retroideação; retrospectiva estagnadora. 5. Prospectiva limitante. 6. Automimese
dispensável. 7. Incapacidade realizadora.
Estrangeirismologia: a open mind; a awareness; o upgrade heurístico; o turning point
evolutivo; a neoperformance pessoal recém-descoberta; o neoaproveitamento do background sociocultural; o Verponarium; o Heuristicarium; o Serenarium; o Neopensenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às renovações evolutivas incessantes.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Neossinapses geram neoperspectivas. Neossinapses mudam convicções.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem contínua; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; a criatividade neopensênica; o abandono do caminho tradicional da autopensenidade; a abertura para novas formas de pensenização.
Fatologia: a neoperspectiva existencial; a reciclagem intraconsciencial como unidade de
medida da qualidade da autossuperação e da autocientificidade; a mudança da autoperspectiva para melhor por meio da reciclagem existencial (recéxis); a descensão cosmoética; os fatos orientando a autopesquisa; o novo olhar sobre o fato ocorrido; a autocrítica; a heterocrítica; as descobertas
sobre a realidade pessoal; o ineditismo pessoal; o abertismo consciencial; a ênfase do loc interno,
em detrimento à ditadura imposta dos modismos e loc externo; a neorrealidade; o desafio do novo
cenário evolutivo; o aumento da cosmovisão intrafísica; a mudança de valores e interesses pessoais; o autodesassédio; o momento crucial da queda da ficha; a compreensão da mensagem;
a autocatálise evolutiva; a autorreciclagem cosmoética; a autatualização gerada por neoverpons;
o ato de deixar as tolices de lado; o ato de sair do pensamento 8 ou 80; as apriorismoses; o ponto
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cego; os hábitos supérfluos; a estagnação; o fechadismo; a saída da mediocridade; o menosprezo
de área importante de atividade julgada secundária; os fatores antiproéxis; a neopensenidade
libertária; o ádito do microuniverso consciencial, antes estéril, na condição de conceptáculo de
neoideias; a demanda por autorreciclagem; a autodeslavagem cerebral; a neoestratégia evolutiva;
a abnegação cosmoética; a autodesrepressão generalizada; o bloco intelectivo recexológico; a autoconscienciometria continuada; a autoconsciencioterapia em moto-contínuo deslindando a autocura relativa; a assunção dos trafores; a fase de autossuperação de trafares; a aquisição progressiva dos trafais; as espirais de reciclagens ininterruptas; a visão de mundo atualizada e ampliada pela neopensenidade; a euforin pós-mudança; o ato de pensar grande sobre as próprias condições
evolutivas; o aumento da automotivação durante os autenfrentamentos; o plus de energia pós-autossuperação; o megafoco pessoal nas neoperspectivas das neoverpons conscienciológicas; a neoperspectiva ampliadora do universalismo; o encontro da Conscienciologia pelo intermissivista;
o reacesso neossináptico da consciência dedicada à autoproéxis; a autoinclusão na proéxis do
grupo evolutivo afim; o autoposicionamento em manter a neomundividência conscienciológica;
o impacto de neoverpons no intermissivista voluntário veterano; a aceleração da História Pessoal;
as neoperspectivas proexológicas grupais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional (AM); o Curso Intermissivo (CI) gerando a possibilidade de neoperspectivas às realizações na atual existência intrafísica crítica; a evolução das autoparapercepções;
o descortinamento das potencialidades parapsíquicas; o contato com neoequipex devido a neoperspectivas assistenciais; a troca de amparador extrafísico de função; a viragem de mesa geradora de repercussões multidimensionais; o incremento assistencial da tarefa energética pessoal (tenepes) advinda da recin do praticante; o nível de acessibilidade permitido aos amparadores extrafísicos; a irresistibilidade frente às condições apontadas por amparadores e orientadores evolutivos quanto ao potencial do grupo de voluntários; o conjunto de neoassistências gerando recompensas através da euforin, da primener, do cipriene, do extrapolacionismo parapsíquico, da ofiex
e da desperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo neossinapse-neopensene; o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo Conscienciometria-Consciencioterapia; o sinergismo vontade decidida–intencionalidade sadia; o sinergismo neoverpon–neopadrão evolutivo; o sinergismo teática–verbação; o autoinvestimento no sinergismo autopesquisas-heteropesquisas.
Principiologia: o princípio da descrença autaplicado; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da verpon; os princípios
pessoais adotados para se viver; o princípio da perspectiva evolutiva; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio do menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando evolutivamente a neoperspectiva pessoal.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria do neopensene.
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da inversão existencial; a aplicação teática das técnicas da Autoconsciencioterapia; as técnicas conscienciométricas; a técnica da circularidade aplicada aos desafios
evolutivos; a técnica da leitura nas entrelinhas; a técnica do detalhismo.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico, cosmoético, interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência (Cosmoconscientiarium).
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenologistas; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da
Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito potencializador da associação de ideias; o efeito do foco traforista
na não sucumbência emocional perante as neorrealidades; os efeitos existenciais evolutivos do
megafoco pessoal cosmovisiológico; o efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado; o efeito da Cosmoética Destrutiva; o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas; o efeito da
interassistencialidade prioritária.
Neossinapsologia: as crises de crescimento gerando neossinapses; as expansões cognitivas pelas neossinapses conscienciológicas; as ideias recicladas por meio de neossinapses; as
neossinapses geradoras de neomanifestações; as parassinapses; as neoparassinapses; as novas
ideias e as sinapses livres produzindo constructos factíveis; a ampliação das neoperspectivas
a partir da geração de neossinapses; as neossinapses das neodescobertas de neo-horizontes; as
neossinapses formadas na reperspectivação das autovivências; as neossinapses geradoras de
neoafinidades; a geração de neossinapses pelo contato paracérebro-paracérebro com os amparadores.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação e o ganho de energia decorrente; o ciclo de desconstrução da retroperspectiva; o ciclo assim-desassim; o ciclo espiralar da geração de neoverpons; o ciclo ininterrupto monovisão-cosmovisão; o ciclo perspectivação-reperspectivação; o ciclo recin-neoperspectiva-neoassistência.
Enumerologia: o neofato; a neossolução; a neopostura; a neoopção; a neoverpon; a neoideia; o neoconstructo; o neopensene; a neoteoria; a neotécnica; a neoteática; a neorrealidade;
a neoárea; o neoempreendimento.
Binomiologia: o binômio reciclagem existencial–neomundividência; o binômio autoconhecimento–reperspectivação existencial; o binômio reciclagem intraconsciencial–neoperspectiva existencial; o binômio emocionalismos–pontos cegos; o binômio autocrítica-heterocrítica;
o binômio admiração-discordância; o binômio autesforço-autossuperação.
Interaciologia: a interação fato-parafato; a interação passado-presente; a interação
neopensene-neoação; a interação novo olhar–nova paisagem; a interação autocognição-autocompreensão; a interação autodesassédio-autossuperação; a interação abertismo cognitivo–flexibilidade pensênica; a interação recin-interassistência; a interação neoperspectiva-neoparaperspectiva.
Crescendologia: o crescendo retroperspectiva-perspectiva-prospectiva; o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo sondagem-ponderação-constatação;
o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo minimundividência-megamundividência-paramundividência; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio homeostático descarte de trafares–fortificação de trafores–aquisição de trafais; o trinômio da proatividade aqui-agora-já; o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio neofilia-neossinapses-neoabordagens.
Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio automemória-autocognição-autorreflexão-automundividência; o polinômio autoparapsiquismo–autoparaevidência–autocerteza relativa–autoinconflituosidade; o polinômio Curso Intermissivo–autoproéxis–maxiproéxis–compléxis; o polinômio autexperimentação-heteropesquisa-leitura-escrita; o polinômio esclarecimento-discernimento-desperticidade-interassistencialidade; o polinômio neopensenes-neoperspectivas-neoteorias-neoexperiências.
Antagonismologia: o antagonismo autovisão egoica / autovisão interassistencial; o antagonismo flexibilidade consciencial / inflexibilidade consciencial; o antagonismo retromundivi-
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dência eletronótica / neomundividência conscienciológica; o antagonismo neoideia / Zeitgeist;
o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo autobjetivo monovisiológico / autobjetivo cosmovisiológico; o antagonismo evolução / estagnação.
Paradoxologia: o paradoxo da mudança permanente; o paradoxo da descoberta de traço antigo; o paradoxo das retroperspectivas gerarem neoperspectivas.
Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia; a democracia; a lucidocracia;
a meritocracia; a proexocracia; a recexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da perspectiva; a lei do devenir; as leis da afinidade; as leis da interassistencialidade.
Filiologia: a neofilia; a autexperimentofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a neofobia; a reciclofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome de Gabriela; a síndrome de
subestimação intelectual; a síndrome da perspectiva trágica; a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome da mediocrização; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a dromomania; a fracassomania; a retromania; a megalomania.
Mitologia: a reperspectivação dos mitos pessoais; a desconstrução dos mitos religiosos
e eletronóticos; o mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a pensenoteca; a recexoteca; a criativoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a verponoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Neopensenologia; a Heuristicologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Cosmovisiologia; a Intraconscienciologia; a Reciclologia;
a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Neoverponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vulgar; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o autoconsciencioterapeuta; o experimentador; o reciclante existencial;
o reciclante intraconsciencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação; o neopensenedor.
Femininologia: a autoconsciencioterapeuta; a experimentadora; a reciclante existencial;
a reciclante intraconsciencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação; a neopensenedora.
Hominologia: o Homo sapiens neopensenicus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens
agens; o Homo sapiens flexibilis; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: neoperspectiva existencial pacifista = a superação de traço pessoal bélico
e a aquisição de neossinapses fraternas; neoperspectiva existencial tarística = a superação de
trafar comunicativo através da prática docente; neoperspectiva existencial despertológica
= a superação de autassédios predispondo à condição da imperturbabilidade íntima e à conquista
da desperticidade.
Culturologia: a cultura do mudar ou mudar; a cultura do abertismo neopensênico.
Taxologia. Sob a ótica da Neopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 tipos de neoperspectivas existenciais, geradoras da ampliação das possibilidades de manifestação
da consciência, homem ou mulher, e o consequente impacto interassistencial:
01. Neoperspectiva afetiva: a reperspectivação do relacionamento afetivo após 1 decênio de convívio diário com a aplicação da técnica da dupla evolutiva, promovendo a recin ininterrupta a 2 com sinergia de trafores, impactando positivamente no grupo evolutivo de conscins
e consciexes afins.
02. Neoperspectiva autopensênica: a autocrítica traforista quanto às manifestações dos
próprios pensamentos, sentimentos e energias, com aumento do grau de homeostase holossomática, impactando na qualidade do auto e do heterodesassédio.
03. Neoperspectiva econômica: o novo olhar para o ajuste da condição financeira como recurso intrafísico, impactando no impulso da concretização proexológica.
04. Neoperspectiva evolutiva: a maxipriorização da teática conscienciológica cosmoética na atual existência crítica, com o foco na especialidade pessoal, impactando na maxiproéxis
grupal.
05. Neoperspectiva grupocármica: a aplicação de neoabordagens cosmoéticas perante
a leitura dos fatos e parafatos, de caráter evolutivo, impactando na reciclagem das relações entre
consciências afins no grupocarma mais próximo, familiar e evolutivo.
06. Neoperspectiva intelectual: a assunção de trafores pesquisísticos independentemente da formação acadêmica convencional geradores de produções gesconológicas atuais, impactando na expansão da Ciência Conscienciologia e consequente evolução grupal.
07. Neoperspectiva interassistencial: a superação do egocentrismo infantil na condição do adulto intermissivista, impactando na compreensão do mecanismo interassistencial evolutivo e nas neoações da consciência amparadora intrafísica ombro a ombro com os amparadores.
08. Neoperspectiva parapsíquica: o autempenho na realização do EV e de técnicas de
mobilização energética promotoras do paracontato com consciex podendo inspirar neoperspectivas e patrocinar o incremento e o upgrade da sinalética energética pessoal, impactando no desenvolvimento parapsíquico autocrítico e nas neoapreensões das pararrealidades.
09. Neoperspectiva proexológica: o reconhecimento de aportes e da especialidade interassistencial, impactando na subsunção proexológica e nas retribuições do intermissivista motivado.
10. Neoperspectiva profissional: a teática da interassistencialidade especializada em
determinada área do conhecimento humano geradora da condição vivenciada do trinômio motivação-trabalho-lazer, impactando na qualidade da rotina diária da consciência priorizadora.
11. Neoperspectiva social: a valorização dos vínculos interconscienciais de amizade
promovendo ganhos evolutivos a todos os envolvidos; o reconhecimento das amizades raríssimas
e a manutenção dos vínculos evolutivos, impactando no desenvolvimento afetivo consciencial
a caminho da condição da transafetividade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a neoperspectiva existencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
02. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
03. Descoberta: Heuristicologia; Neutro.
04. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
05. Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
06. Microuniverso intransitável: Intraconscienciologia; Nosográfico.
07. Mundividência traforista: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Neomundividência: Cosmocogniciologia; Homeostático.
09. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
10. Ponto cego: Autopesquisologia; Nosográfico.
11. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
12. Reacesso neossináptico: Lucidologia; Neutro.
13. Recin: Recexologia; Homeostático.
14. Senso de perspectiva: Cosmovisiologia; Neutro.
15. Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.

A NEOPERSPECTIVA EXISTENCIAL GERA A POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO INTERASSISTENCIAL DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, SENDO OPORTUNIDADE EVOLUTIVA ÍMPAR PERANTE A PROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou, nos últimos 12 meses, quais as neoperspectivas existenciais alcançadas? Em quais áreas? Quais os frutos interassistenciais daí advindos?
Bibliografia Específica:
1. Guzzi, Flávia; Mudar ou Mudar: Relatos de Uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; revisores
Ana Luiza Rezende; et al.; 232 p.; 14 caps.; 19 E-mails; 1 entrevista; 11 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 6 técnicas; 3 websites; epíl.; glos. 300 termos; 20 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 37, 150 e 151.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 258.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 668.
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NEOPOSICIONAMENTO IDEATIVO
(GRAFOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neoposicionamento ideativo é a posição grafopensênica vanguardista
adotada pela conscin, homem ou mulher, autopesquisadora, autora ou autoranda de curso, artigo,
verbete ou livro tarístico, embasada na apreensão cosmovisiológica do paradigma consciencial,
em substituição a retroconceitos anacrônicos intrafisicalistas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”.
Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo posicionamento vem do idioma Latim, positio, “ação de por, de colocar; posição; situação”. Apareceu no
Século XX. O termo ideia deriva do mesmo idioma Latim, idea, “forma original; imagem; noção;
ideia”, e este do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser”. Surgiu
no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Neoposicionamento grafopensênico. 2. Posicionamento intelectual
renovado. 3. Neoconsideração ideativa.
Neologia. As duas expressões compostas neoposicionamento ideativo inicial e neoposicionamento ideativo avançado são neologismo técnicos da Grafopensenologia.
Antonimologia: 1. Retroposicionamento ideativo. 2. Autoposicionamento ideativo
emocional. 3. Autoposicionamento ideativo ambíguo. 4. Posição ideativa indefinida.
Estrangeirismologia: o Verponarium; o know-how evolutivo; o Zeitgeist da obra escrita; o bullying autoral; a avant-garde consciencial; os findings da autopesquisa; a open mind;
o background autovivencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Teaticologia Conscienciológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Neoposicionemo-nos cosmoeticamente autoqualificando-nos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento conscienciográfico; o holopensene pessoal da Autocoerenciologia; a autopensenidade assentada no pen; os grafopensenes;
a grafopensenidade; os neografopensenes; a neografopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopenenes; a neopensenidade; os temas transversais conscienciológicos saturando
o holopensene autoral; a autopensenidade interassistencial tarística.
Fatologia: o neoposicionamento ideativo; o posicionamento autoral neoparadigmático;
a autocoerência ideológica à condição inalienável de intermissivista; a neomundividência autoral;
a Cosmoética Destrutiva aplicada aos posicionamentos ideativos pretéritos; a coragem evolutiva
aplicada à tares expositiva; a Verponologia fundamentando o autoposicionamento conscienciográfico; o olhar extradisciplinar; as invasões e migrações interdisciplinares; a transversalidade
transdisciplinar; a transposição paradigmática verponológica; a necessidade evolutiva da transposição conceitual; a cosmovisão conscienciológica impondo a transcendência ideativa; o destemor
quanto à assunção do paradigma consciencial; o recorte da realidade singular exigindo neopesquisa grande-angular; o rastreamento ideativo cosmovisiológico; o rastro autoral conscienciológico
evidenciado nas pesquisas neológicas na Internet; o ato de juntar os pontos interdisciplinares; as
diversas escolas de sabedoria reverberando nos neoposicionamentos ideativos; o murismo ideativo autoral enquanto travão evolutivo inibidor da conscienciografia; a necessidade do autenfrentamento da pusilanimidade prevenindo a melin; os impedimentos emocionais contagiando as iniciativas intelectuais; as patrulhas ideológicas perturbando a limpidez ideativa; as distorções cogniti-
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vas desfeitas; o pluriideísmo atualizado, impelindo às reciclagens existenciais; a pressão mesológica desafiando os posicionamentos neoparadigmáticos; a Tematologia autoral pessoal definida,
ampliada e aprofundada criteriosamente; as autavaliações sistemáticas quanto ao nível de Cosmoética utilizado nas abordagens propostas; a tares qualificada ad infinitum a partir da Descrenciologia Lúcida; a homeostasia pessoal lastreada nas autopesquisas e vivências embasadoras dos neoposicionamentos autorais; os neoposicionamentos ideativos destemidos dos intermissivistas primevos qual micropartículas sedimentadas dos Cursos Intermissivos (CIs).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático promovendo os posicionamentos ideativos lúcidos; os extrapolacionismos parapsíquicos autesclarecedores fundamentando os neoposicionamentos tarísticos; o resgate da abordagem multidimensional negligenciada em retrovidas; o olhar interdisciplinar, multidimensional, conscienciológico; a assistência
aos retrocompanheiros ideológicos; as retratações ideativas interdimensionais; a observância do
parafato; a solução neoideativa parapsíquica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal sustentando os neoposicionamentos ideativos; as retrocompanhias, atuais amparadoras extrafísicas
de função; a irresistibilidade das ortopensatas conscienciológicas aglutinando conscins e consciexes na Era da Reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interdisciplinar; o sinergismo Socin-Sociex; o sinergismo domínio cognitivo pessoal–neoaquisições cognitivas conscienciológicas.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) fundamentando os neoposicionamentos
ideativos; o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à teática tarística conscienciográfica; o código de valores pessoais auxiliando no autoposicionamento lúcido.
Teoriologia: a teoria da transposição didática; a neoteoria-líder da Conscienciologia;
a premência científica da falseabilidade das teorias em geral.
Tecnologia: a técnica da abordagem cosmovisiológica; a técnica da transposição temática; a técnica do analogismo didático; a técnica da associação de neoideias; a técnica do neoposicionamento ideativo autodesassediador; a técnica terapêutica das ideias renovadoras; a técnica
da autexposição desdramatizada do neoposicionamento ideativo.
Voluntariologia: o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: a autoidentificação dos efeitos da autobagagem holobiográfica nos neoposicionamentos ideativos da existência atual; a cadeia de efeitos do equívoco não desfeito devido
à falta de neoposicionamento ideativo pessoal; a averiguação dos efeitos práticos da autobagagem evolutiva; o efeito do autoposicionamento autoral nas escolhas temáticas; o efeito do autoposicionamento nos compassageiros extrafísicos; o efeito halo das autopesquisas na qualificação
da interassistencialidade; os efeitos do autoposicionamento mentalsomático de ponta na reurbanização do holopensene planetário.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao autoneoposicionamento; as neossinapses adquiridas a partir das neorrequisições assistenciais decorrentes do posicionamento multidimensional; as neossinapses formadas a partir dos posicionamentos cosmoéticos; o apreço às
neossinapses fomentando as neoverpons; as neossinapses oriundas do neoposicionamento libertário.
Ciclologia: o ciclo nascimento-institucionalização-evolução-esgotamento das disciplinas; o ciclo evolutivo tacon-tares.
Enumerologia: o neoideário autopensênico; o neoideário grupopensênico; o neoideário
holopensênico; o neoideário ortopensênico; o neoideário reciclopensênico; o neoideário benignopensênico; o neoideário automaterpensênico.
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação bagagem pessoal multimilenar–Curso Intermissivo.
Crescendologia: o crescendo paradigma materiológico-paradigma conscienciológico.
Trinomiologia: o trinômio disciplina-Universidade-Sociedade.
Polinomiologia: o polinômio Intraconscienciologia-Extraconscienciologia-Interconscienciologia-Paraconscienciologia-Policonscienciologia.
Antagonismologia: o antagonismo percentual de Conscienciologia abordado / teor de
conexão com a Ciência Eletronótica; o antagonismo foco na heterassistência / foco na vaidade
pessoal; o antagonismo transposição precipitada / neoposicionamento sedimentado.
Paradoxologia: o paradoxo de o autor ser o primeiro a ser assistido.
Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia;
a proexocracia; a democracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico aplicado à tares; a lei do maior esforço aplicada à autossustentação holossomática dos autoposicionamentos evolutivos; a lei do
maior esforço aplicada à construção dos neoconhecimentos.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a cognofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do conflito de paradigmas na Conscienciografologia.
Maniologia: a queda da mania de enquadrar o Cosmos apenas pelas janelas já conhecidas.
Mitologia: o mito da verdade absoluta; o mito da consciência apolítica; o mito do conhecimento total; a cosmovisão multidimensional autoral destruindo mitos milenares.
Holotecologia: a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Conscienciografologia; a Paradigmologia;
a Verponologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Descrenciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin eletronótica; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autor; o autorando; o pesquisador; o phDeus; 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 consciemciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o minidissidente; o retomador de tarefa.
Femininologia: a autora; a autoranda; a pesquisadora; a phDeusa; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a minidissidente; a retomadora de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapi-
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ens semperaprendens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens
evolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoposicionamento ideativo inicial = o pronunciamento do jovem pesquisador defendendo a tese conscienciológica na primeira palestra pública pessoal; neoposicionamento ideativo avançado = o argumento maduro do autor veterano defendendo a tese neoverponológica na megagescon pessoal.
Culturologia: a Multiculturologia Conscienciológica; a cultura multidimensional do
Universalismo.
Paradigmologia. A apreensão cosmovisiológica e interdisciplinar inerente ao paradigma
consciencial promove o aprofundamento e a amplificação de conhecimentos, conceitos, assuntos,
fatos ou parafatos, assentada em, pelo menos, 10 aspectos, listados na ordem alfabética:
01. Autopesquisologia: as autopesquisas desafiadoras e reciclogênicas.
02. Binariologia: as pararrealidades do binário Cosmos-consciência.
03. Cosmoeticologia: as condutas pessoais e grupais cosmoéticas.
04. Descrenciologia: o princípio da descrença.
05. Evoluciologia: a Escala Evolutiva das Consciências.
06. Holossomatologia: as análises abrangentes do holossoma.
07. Multidimensiologia: as vivências teáticas das diversas dimensões conscienciais.
08. Neurolexicologia: o emprego de expressões neológicas técnicas.
09. Seriexologia: as múltiplas existências humanas e intermissões extrafísicas.
10. Verponologia: as neoverpons reperspectivadoras.
Transposição. Conforme a Conscienciografologia, eis relacionados em ordem alfabética
10 exemplos de transposições, não excludentes, seguidas de expressões conscienciográficas, a serem apreendidas pelos interessados em neoposicionamentos ideativos autorais, amplificadores da
tares:
01. Transposição adjetiva: a neoabordagem pela inserção de vocábulo complementar
a termo eletronótico. Exemplos: evento conscienciológico; ganho evolutivo; cacoete holobiográfico.
02. Transposição cultural: a neoabordagem sob a Multiculturologia Conscienciológica. Exemplos: idiotismo cultural; antepassado de si mesmo; cultura conscienciocêntrica.
03. Transposição didática: a neoabordagem parapedagógica adequada à assistência no
aqui-agora multidimensional. Exemplos: autodidatismo; paratécnica didática; parceria pedagógica.
04. Transposição disciplinar: a neoabordagem de conceito técnico sob neodisciplina
conscienciológica. Exemplos: Direito / Paradireitologia; Sociologia / Parassociologia; Ética / Cosmoética.
05. Transposição fatual: a neoabordagem sob a autovivência parafatuística. Exemplos:
parângulo; paramizade; paracontato; paraaculturação.
06. Transposição lexical: a neoabordagem com o resgate de expressão, menosprezada,
subempregada ou malempregada, em geral adjetivada. Exemplos: calculismo cosmoético; passividade-ativa; omissão superavitária.
07. Transposição metafórica: a neoabordagem sob forma de metáfora, ampliando retroconceito por associação de ideia. Exemplos: andaime consciencial; aperitivo intelectual; ponteiro consciencial.
08. Transposição neológica: a neoabordagem amplificadora de conceito estabelecido
na Socin, revisitado e ressignificado por termo neológico. Exemplos: morte / dessoma; nascimento / ressoma; egrégora / holopensene; colônia extrafísica / comunex; espírito / consciex.
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09. Transposição neoverponológica: a neoabordagem de assunto analisado sob o paradigma consciencial derrubando teses eletronóticas relacionadas. Exemplos: inteligência evolutiva
(IE); paracérebro; holomemória.
10. Transposição somática: a neoabordagem de realidade intrafísica somática, ampliada sob a ótica multidimensional. Exemplos: ginossoma; androssoma; superdotação somática; macrossoma.
Intercompreensão. O neoposicionamento autoral conscienciológico, além das autorreciclagens exemplaristas, imprime ao intermissivista o paradever de intercompreensão perante os pares convivenciais, ainda não afeitos às benesses das verpons conscienciológicas.
Desafios. Segundo a Reurbexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 tipos de
holopensenes arraigados a serem enfrentados pelo autor ou autorando, em função da apreensão
neoparadigmática conscienciológica:
01. Artístico. O neoposicionamento perante as artes em geral, a partir do ideário da
Mentalsomatologia.
02. Belicista. O neoposicionamento perante os nichos beligerantes circundantes, a partir do ideário da Pacifismologia.
03. Credor. O neoposicionamento perante os desafetos cobradores do passado, conscins e consciexes, a partir do ideário da Interassistenciologia.
04. Dogmático. O neoposicionamento perante as crenças e os dogmas estabelecidos na
Socin ainda patológica, a partir do ideário da Descrenciologia.
05. Familiar. O neoposicionamento perante os valores familiares antagônicos, a partir
do ideário da Autexemplarismologia.
06. Materialista. O neoposicionamento perante as convicções intrafisicalistas e eletronóticas multisseculares, a partir do ideário da Energossomatologia.
07. Monárquico. O neoposicionamento perante os perfis de posturas monárquicas,
a partir do ideário da Universalismologia.
08. Político. O neoposicionamento perante os grupos corporativistas dos poderes estabelecidos, a partir do ideário da Conscienciocraciologia.
09. Profissional. O neoposicionamento perante os profissionais companheiros de trabalho, a partir do ideário da Proexologia.
10. Religioso. O neoposicionamento perante as diversas religiões e seitas, a partir do
ideário da Parapercepciologia.
11. Retrobiográfico. O neoposicionamento perante as retrocompanhias extrafísicas intelectuais, a partir do ideário da Multidimensiologia.
12. Taconista. O neoposicionamento perante os assistentes taconistas, a partir do ideário da Taristicologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o neoposicionamento ideativo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
02. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
03. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Defesa da verpon: Autopriorologia; Homeostático.
05. Neoconteúdo: Megaconteudologia; Neutro.
06. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
07. Neovalor: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
09. Ortografopensenidade: Grafopensenologia; Homeostático.
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14.
15.

15653

Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
Reacesso neossináptico: Lucidologia; Neutro.
Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
Retropostura: Paraetologia; Nosográfico.
Verdade antidemagógica: Holomaturologia; Homeostático.

O NEOPOSICIONAMENTO IDEATIVO CHANCELA A CONDIÇÃO DIFERENCIADA DO INTERMISSIVISTA, PROMOVENDO
OPORTUNIDADES ASSISTENCIAIS DESAFIADORAS, CRESCENTES E EXEMPLARISTAS À PLATEIA DE ASSISTIDOS.
Questionologia. Como se posiciona você, leitor ou leitora, perante as verdades instauradas no Planeta-Hospital? Na condição de autor-pesquisador, busca fazer transposições ideativas
cosmoéticas, em prol da qualificação interassistencial tarística?
Bibliografia Específica:
1. Morin, Edgar; A Cabeça Bem-feita: Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento (La Tête Bien Faite:
Repenser, la Réforme, Réforme la Pensée); trad. Eloá Jacobina; 128 p.; 13 citações; 3 enus.; 2 anexos; 21 x 14 cm; br.;
Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 105 e 107.

D. D.
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NEOPROVÍNCIA CULTURAL
(MULTICULTUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neoprovíncia cultural é o campo, o subcampo, a especialidade, a subespecialidade, a área, a subárea, a linha de pesquisa racional, quando nova ou original, apresentada
pelo corpus teático das neocognições cosmovisiológicas da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”.
Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra província vem
do idioma Latim, provincia, “província romana; país reduzido a província; circunscrição territorial governada por procônsul ou propretor, especialmente algum território conquistado”, e por extensão, “região; país”, conexo com o verbo do idioma Latim Tardio, provincere, “vencer precedentemente”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo cultura provém do mesmo idioma Latim,
cultura, “ação de cuidar; tratar; venerar (no sentido físico e moral)”, e por extensão, “civilização”.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Área cultural nova. 2. Neoárea cultural conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo província:
neoprovíncia; paleoprovíncia; provincial; provincialado; provincialato; provincialismo; provincializar; provinciana; provincianismo; provincianizar-se; provinciano; retroprovíncia.
Neologia. As duas expressões compostas neoprovíncia cultural intrafísica e neoprovíncia cultural extrafísica são neologismos técnicos da Multiculturologia.
Antonimologia: 1. Paleoprovíncia cultural. 2. Retroprovíncia cultural. 3. Área cultural
antiga.
Estrangeirismologia: a open mind cultural; o modus ratiocinandi aberto; o neoaproveitamento do background sociocultural.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autocognições culturais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da experimentologia evolutiva; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a construção gradativa do neo-holopensene; a transformação progressiva do materpensene pessoal.
Fatologia: a neoprovíncia cultural; a província atrasada; a província evoluída; as antigas
províncias; as retroprovíncias culturais; as especialidades da Conscienciologia; as neoverpons da
Conscienciologia; as neoprovíncias culturais abertas pela Conscienciologia; a rede de influências
culturais favorecida pela Internet; o acesso globalizado às neoinformações.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI) pretendida como protótipo de neoprovíncia cultural das comunexes homeostáticas; a Central Extrafísica da Verdade (CEV) sendo a paracapital cultural universal.

Enciclopédia da Conscienciologia

15655

III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ortocultura individual–ortocultura grupal; o sinergismo
intelectivo taquipsiquismo–flexibilidade cognitiva.
Principiologia: a teática do princípio da descrença; os princípios da Era Consciencial.
Codigologia: a identificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); a elaboração do
código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva.
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica de preenchimento das
lacunas na formação cultural; as abordagens técnicas da Consciencioterapia.
Voluntariologia: a relação produtiva voluntariado reeducativo–paravoluntariado reeducativo da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos das retroculturas nas personalidades; os efeitos recicladores das
trocas interculturais; os efeitos gerais da flexibilidade cognitiva nas áreas do autoparapsiquismo.
Neossinapsologia: a flexibilidade cognitiva como detonadora de neossinapses; a implantação coletiva de geradores de neossinapses; as neossinapses geradas pelas neoinformações;
as neossinapses advindas das neoverpons; as neossinapses das recins individuais; as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo retrocultura-neocultura; o ciclo assimilação intercultural–releitura
da retrocultura–formação de neocultura.
Binomiologia: o binômio neoformação cultural–neoprovíncia cultural; o binômio flexibilidade cognitiva–megafraternidade.
Interaciologia: a interação matriz cultural–províncias culturais; a interação flexibilidade cognitiva–flexibilidade holochacral.
Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo especialismo-generalismo; o crescendo neoprovíncia cultural–matriz cultural neoparadigmática.
Trinomiologia: o trinômio flexibilidade-racionalidade-calculabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo flexibilidade consciencial / inflexibilidade consciencial; o antagonismo bradipsiquismo / taquipsiquismo.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da conservação holomnemônica do autopatrimônio cultural; a lei do
contágio cultural; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia (a flexibilidade neofílica); a xenofilia; a decidofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a ideofilia; a cienciofilia.
Mitologia: a quebra dos mitos em geral.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a recexoteca;
a evolucioteca; a parapsicoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Multiculturologia; a Experimentologia; a Heuristicologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Lucidologia; a Mentalsomatologia; a Autocoerenciologia; a Parafenomenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

15656

Enciclopédia da Conscienciologia

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens culturalis; o Homosa
sapiens provincialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoprovíncia cultural intrafísica = cada qual dos novos campos de vivências culturais, humanas, da Conscienciologia; neoprovíncia cultural extrafísica = cada qual dos
novos campos de vivências paraculturais, parapsíquicas e seriexológicas da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura conscienciológica em implantação na CCCI; a Multiculturologia Cosmoética da Parapercepciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Multiculturologia, eis, por exemplo, as listagens das
3 categorias básicas das neoprovíncias culturais, cosmovisiológicas – Humanas, Parapsíquicas
e Seriexológicas –, promovidas ou abertas pela Conscienciologia, dispostas na ordem alfabética,
como desafios evolutivos às personalidades lúcidas pesquisadoras:
A. Neoprovíncias Culturais Humanas:
01. Autexperimentologia: a vivência pessoal e grupal do princípio da descrença.
02. Conscienciocentrologia: a criação da Instituição Conscienciocêntrica (IC); a constituição da Empresa Conscienciológica (EC).
03. Conscienciogramologia: o emprego técnico do conscienciograma.
04. Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
05. Duplologia: a autovivência da conscin como integrante de dupla evolutiva.
06. Intrafisicologia: a convivialidade nas Cognópolis da Conscienciologia.
07. Invexologia: a autovivência teática da condição da inversão existencial.
08. Lucidologia: a autovivência da maturidade consciencial com a recuperação dos
cons magnos.
09. Pensenologia: a autovivência da retilinearidade autopensênica.
10. Politicologia: a pesquisa teática da democracia pura, direta, cosmoética.
11. Proexologia: a busca da consecução pessoal da programação existencial (proéxis),
da gestação consciencial (gescon), da moratória existencial (moréxis) e do completismo existencial (compléxis) da tares.
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12. Recexologia: a autovivência da reciclagem intraconsciencial (recin) e da reciclagem
existencial (recéxis).
13. Terapeuticologia: o emprego da Consciencioterapia.
14. Verbaciologia: a exemplificação da verbação pessoal.
15. Voluntariologia: a autovivência do voluntariado cosmoético conscienciológico por
meio dos vínculos conscienciais.
B. Neoprovíncias Culturais Parapsíquicas:
01. Autoparapercepciologia: a autovivência da condição avançada das parapercepções,
da sinalética energética e parapsíquica pessoal, da condição da pré-mãe (Pré-Maternologia), da
detecção das personalidades consecutivas.
02. Cosmoconscienciologia: a autovivência do parafenômeno avançado da cosmoconsciência.
03. Despertologia: a autovivência da condição da desperticidade.
04. Energossomatologia: a autovivência do estado vibracional (EV).
05. Epiconologia: a autovivência da condição de epicentro consciencial (epicon).
06. Interassistenciologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; a autexemplificação das tarefas energéticas pessoais (tenepes) diárias; o emprego das Centrais Extrafísicas da
Energia (CEE), da Fraternidade (CEF) e da Verdade (CEV); a exemplificação da tarefa do esclarecimento (tares); a autovivência da Policarmologia.
07. Macrossomatologia: o desfrute do emprego do macrossoma e do paramicrochip.
08. Pangrafologia: a autovivência do parafenômeno abrangente da pangrafia.
09. Projeciologia: a condição da projetabilidade lúcida (PL) e da consciência multidimensional contínua.
10. Sexossomatologia: a vivência do holorgasmo.
C. Neoprovíncias Culturais Seriexológicas:
01. Autorrevezamentologia: a condição do autorrevezamento multiexistencial pessoal.
02. Evoluciologia: a autovivência lúcida da inteligência evolutiva (IE), da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP), do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
03. Intermissiologia: a autovivência intrafísica, autoconsciente, do Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático.
04. Multidimensiologia: a autovivência da condição lúcida da multidimensionalidade
consciencial.
05. Paradireitologia: a autovivência teática do Paradireito, da Paradiplomacia e da Parapoliticologia.
06. Parageneticologia: a autovivência lúcida da Paragenética.
07. Paratecnologia: a autovivência teática das paratécnicas.
08. Serenologia: a autopesquisa e a busca da vivência da exemplificação evoluída da
condição da serenidade anônima do Homo sapiens serenissimus.
09. Seriexologia: a autovivência das retrocognições e da aplicação lúcida da paraprocedência pré-ressomática pessoal com a autocomprovação das vidas humanas sucessivas.
10. Transmigraciologia: o entendimento da condição regressiva das transmigrações interplanetárias das consciexes reurbanizadas (consréus).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neoprovíncia cultural, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.

Enciclopédia da Conscienciologia

15658

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
Cultura conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

AS NEOPROVÍNCIAS CULTURAIS, ABERTAS TEATICAMENTE PELA CONSCIENCIOLOGIA, CONSTITUEM MEGADESAFIOS PERMANENTES ÀS CONSCINS LÚCIDAS, HOMENS
E MULHERES DE TODAS AS FORMAÇÕES EDUCATIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia experimentos de alguma província
cultural descerrada pela Conscienciologia? De qual natureza?
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NEOSSINAPSE PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neossinapse parapsíquica é a nova conexão neuronal formada no cérebro
da conscin lúcida, homem ou mulher, a partir do exercício cosmoético contínuo do autoparapsiquismo em experimentos bioenergéticos e interações assistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição neo deriva do idioma Grego, néos,
“novo”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo sinapse provém do idioma Latim Científico, sinapsis, e esta do idioma Grego súnapsis, “ação de
juntar; ligação; união”. Apareceu no Século XX. O segundo elemento de composição para vem
do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psíquico procede também do
idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma
como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Neoconexão interneuronal parapsíquica. 2. Neocircuito neuroral parapsíquico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo sinapse: assinapse; assinapsia; assináptica; assináptico; macroneossinapse; meganeossinapse; monossináptica; monossináptico; multineossinapse; neoortossinapse; neoparassinapse; neossinapse;
Neossinapsologia; neossinapsológica; neossinapsológico; neossináptica; neossináptico; paraneossinapse; parassinapse; parassináptica; parassináptico; polineossinapse; polissináptica; polissináptico; pós-sináptica; pós-sináptico; pré-sináptica; pré-sináptico; pseudoneossinapse; retrossinapse; sináptica; sináptico; sinaptogênese.
Neologia. As 3 expressões compostas neossinapse parapsíquica, neossinapse parapsíquica instável e neossinapse parapsíquica estável são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Sinapse antiparapsíquica. 2. Conexão interneuronal antiparapsíquica.
Estrangeirismologia: o rapport parassináptico; o link interconsciencial assistencial;
o peer-to-peer cerebral; o status on-line multidimensional; a mudança no mindset intraconsciencial; a conexão full-duplex parapsíquica.
Atributologia: o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às experiências parapsíquicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; o holopensene da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); o holopensene parapsíquico ajudando nos insights pessoais; os parapensenes; a parapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da interassistencialidade.
Fatologia: a mudança de valores pessoais; a flexibilidade mental obtida com as experiências parapsíquicas; o abertismo consciencial; as neoideias marcantes; o dicionário cerebral;
o poliglotismo enquanto facilitador nas abordagens transmentais; as reciclagens conscienciais necessárias para o desenvolvimento parapsíquico; o uso dos conhecimentos consolidados facilitando
a compreensão de fenômenos parapsíquicos específicos; o estímulo à produção de hormônios da
glândula pineal a partir da instalação do estado vibracional (EV); os neoparadigmas pessoais advindos com as experiências interassistenciais; a priorização do investimento na autevolução; os
medos bloqueadores do desenvolvimento do autoparapsiquismo; a emocionalidade exacerbada
inibitória; as sensações físicas nos músculos das cabeça durante a mobilização de energia; a con-
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vergência sinérgica de ideias e ações entre os duplistas evolutivos; a conscientização quanto à priorização da proéxis pessoal nas ações diárias; a recuperação de cons a partir das reciclagens pessoais; as contrações musculares na região do frontochacra durante os exercícios bioenergéticos; as
inspirações pós-tenepes sobre temas de autopesquisa e reciclagens existenciais; a respiração rítmica coadjuvante na eliminação da ansiedade; os ganhos evolutivos resultantes dos autesforços assistenciais; as autocuras promovidas a partir das autopesquisas e reciclagens existenciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático; os campos bioenergéticos interassistenciais favorecendo experiências parapsíquicas instrutivas; as percepções da realidade energética ampliada pela respiração rítmica; o processo lúdico e disciplinar resultante das
abordagens bioenergéticas assistenciais; o acesso à holomemória durantes as projeções lúcidas;
a recuperação holomnemônica a partir da instalação do EV durante a vigília física ordinária; as
comprovações das parapercepções após a aplicação do arco voltaico; o autodiscernimento parapsíquico; a autoconsciencialidade parapsíquica; os extrapolacionismos proporcionados pelos amparadores extrafísicos; o uso consciente da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a clarividência extrafísica; as precognições autoproduzidas; a rememoração do Curso Intermissivo (CI);
as parapercepções trazendo informações personalíssimas codificadas; a semipossessão benigna
durante a tenepes; o coronochacra funcionando como antena paraperceptiva de neoideias; as projeções lúcidas (PLs); a parapercepção impressiva; as abordagens energéticas interconscienciais;
as conexões telepáticas; as parainstruções com imagens em tela mental.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin energizadoraconsciex parapreceptora; o sinergismo da dupla de professores de Conscienciologia otimizando a tares em sala de aula; o sinergismo conscin docente conscienciológicaconsciex amparadora de função; o sinergismo do duplismo evolutivo propiciando as reciclagens existenciais e evolução conjunta.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do amadurecimento consciencial por meio do desenvolvimento do autoparapsiquismo interassistencial.
Codigologia: a inclusão da cláusula referente ao investimento no desenvolvimento parapsíquico interassistencial no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias sobre os efeitos das mudanças de comportamento afetando
a neuroplasticidade cerebral ainda não comprovadas pela Neurologia.
Tecnologia: a técnica da visualização parapsíquica; a técnica da parapreceptoria parapsíquica; a técnica da automegaeuforização; a semipossessão benigna durante a aplicação da técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do circuito corono-frontochacra; a técnica da circulação de energias; as técnicas pessoais de autexperimentos bioenergéticos.
Laboratoriologia: as autorretrocognições facilitadas pelos amparadores extrafísicos nos
laboratórios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Neurociência; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos do uso de drogas no impedimento da manutenção da lucidez multidimensional e destruindo neurônios; os efeitos neurológicos dos campos assistenciais
paraterapêuticos; os efeitos cognitivos das itinerâncias da docência conscienciológica; os efeitos
da atuação no voluntariado conscienciológico; os efeitos da aplicação sistemática do arco voltaico; os efeitos das comunicações telepáticas com amparadores parapreceptores; os efeitos dos
exercícios bioenergéticos; os efeitos da alimentação saudável.
Neossinapsologia: a neossinapse parapsíquica; o fluxo neossináptico parapsíquico; as
neossinapses específicas oriundas de experiências interassistenciais sistemáticas; o ansiosismo
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patológico dificultando a formação de neossinapses; as neossinapses formadas pela autoconfiança nas abordagens dos amparadores auxiliando na compreensão de fenômenos parapsíquicos; as
neossinapses geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos; as neossinapses geradas pelas retrocognições; os cursos de campo acentuando as parapercepções e favorecendo o desenvolvimento de neossinapses parapsíquicas; a ressonância parassináptica com o amparador extrafísico de
função da tenepes ampliando a compreensão dos fenômenos parapsíquicos.
Ciclologia: o ciclo ininterrupto de comunicação entre os neurônios responsáveis pelas
funções neurovegetativas; o ciclo ininterrupto da produção de energia para manutenção das funções cerebrais; o ciclo circadiano.
Binomiologia: o binômio neurotransmissão químicaneurotransmissão elétrica; o binômio parapercepçãoatitude interassistencial; o binômio neoparadigma-neossinapse; o binômio
energizadorCentral Extrafísica de Energia.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação neuronial; a interação
cérebro-paracérebro; a interação bioquímica cerebralatividade elétrica neuronalbionergética;
a interação glândula pinealhipotálamo; a interação neurônio pré-sinápticoneurônio pós-sináptico; a interação impulsos nervososautopercepções psicossomáticas; a fixação da informação útil nas interações com amparador extrafísico.
Crescendologia: o crescendo neossinapseparaneossinapse; o crescendo psicografiapangrafia; o crescendo intuiçãoclarividência extrafísica; o crescendo Neurociência-Neuroparapercepciologia; o crescendo assistência varejistaassistência atacadista; o crescendo interação
energéticaacoplamento áurico.
Trinomiologia: o trinômio axônios-dentritos-sinapses; o trinômio campo bioenergético
extrafísicocampo bioenergético pessoalcampo eletromagnético neural; o trinômio recinrecéxisdesenvolvimento parapsíquico; o trinômio experiências diáriashiperacuidadedesenvolvimento parapsíquico; o trinômio voluntariadodocência conscienciológicatenepes.
Antagonismologia: o antagonismo imaginação / clarividência; o antagonismo fantasia
/ pararrealidade; o antagonismo sinapse fraca / sinapse forte; o antagonismo informação efêmera / informação perene; o antagonismo superficialidade / detalhismo; o antagonismo negligência
à oportunidade de aprendizado / aproveitamento do contato parassináptico com amparador.
Paradoxologia: o paradoxo da passividade alerta.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à formação de neossinapses; a lei de causa
e efeito; as leis fundamentais da neuroplasticidade.
Filiologia: a parapercepciofilia; a bibliofilia; a recinofilia; a recexofilia; a amparofilia;
a retrocogniciofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a parapercepciofobia; a bibliofobia; a retrocogniciofobia; a interaciofobia;
a urifobia; a recexofobia; a amparofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial dificultando a consolidação de
neossinapses parapsíquicas; as síndromes neurodegenerativas; a síndrome do ansiosismo atrapalhando as parapercepções; o desenvolvimento parapsíquico ajudando a eliminação da síndrome
da autossubestimação.
Maniologia: a mania de querer controlar tudo dificultando as conexões com os amparadores extrafísicos; a mania de reclamar intoxicando a psicosfera com energias patológicas;
a eliminação da egomania a partir das recins.
Holotecologia: a evolucioteca; a neuroteca; a pensenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a recexoteca; a retrocognoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Neurologia; a Neurofisiologia; a Cerebrologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; a Autoparaperceptivologia; a Recexologia; a Paracerebrologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin com paramicrochip; a conscin tricerebral.
Masculinologia: o neurologista; o neurofisiologista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o reciclante existencial; o intermissivista; o cognopolita; o consciencioterapeuta; o energizador; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o docente itinerante de Conscienciologia; o pesquisador; o projetor consciente;
o voluntário; o verbetógrafo; o tertuliano; o teleletertuliano.
Femininologia: a neurologista; a neurofisiologista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a reciclante existencial; a intermissivista; a cognopolita; a consciencioterapeuta; a energizadora; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a docente itinerante de Conscienciologia; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuliana.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo
sapiens neuroscientificus; o Homo sapiens docens.
V. Argumentologia
Exemplologia: neossinapse parapsíquica instável = a conexão neuronal recém-formada,
ainda fraca, resultante das primeiras experiências paraperceptivas; neossinapse parapsíquica estável = a conexão neuronal sedimentada, forte, resultante das repetidas experiências paraperceptivas.
Culturologia: a cultura universalista; a cultura da interassistencialidade; a cultura do
estudo da Parafenomenologia; a cultura do estudo da Cerebrologia.
Tabelologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, 10 cotejos entre fatores estimuladores e inibidores da formação de neossinapses parapsíquicas:
Tabela – Cotejo Estimuladores / Inibidores
Nos

Estimuladores

Inibidores

01.

Bom humor

Mau humor cronicificado

02.

Detalhismo

03.

Docência itinerante

04.

Investimento autopesquisístico

Dispersão
Omissão da representatividade
multidimensional
Alienação autopesquisística

05.

Investimento na leitura e escrita

Priorização do hedonismo

06.

Malhação bioenergética

Sedentarismo bioenergético

07.

Multidimensiofilia

Multidimensiofobia

08.

Otimismo

Pessimismo

09.

Passividade lúcida aos amparadores

Postura parapsíquica controladora

10.

Pensar bem de outras consciências

Pensar mal de outras consciências
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neossinapse parapsíquica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
03. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
04. Cérebro dicionarizado: Holocerebrologia; Neutro.
05. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
06. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Irrompimento do paracérebro: Paracerebrologia; Homeostático.
08. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
09. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
10. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
11. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
12. Reacesso neossináptico: Lucidologia; Neutro.
13. Saúde cerebral: Holocerebrologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Técnica da visualização parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.

A POTENCIALIZAÇÃO DE NEOSSINAPSES PARAPSÍQUICAS
EXIGE AUTOCRÍTICA, ATENÇÃO AOS DETALHES NAS VIVÊNCIAS DIÁRIAS E AUTORRECICLAGENS CONSTANTES,
OBJETIVANDO A AUTEVOLUÇÃO E A INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe lúcida e cosmoeticamente no desenvolvimento da autoparaperceptibilidade, potencializando a formação de neossinapses parapsíquicas?
Quais rotinas úteis mantém com essa finalidade?
Bibliografia Específica:
1. Doidge, Norman; O Cérebro que Cura: Como a Neuroplasticidade pode Revolucionar o Tratamento de
Lesões e Doenças Cerebrais; 557 p.; 291 ref.; 22,5 x 14,4 x 4 cm; enc.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2016; páginas 19
a 21, 37 a 47 e 89 a 94.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 383 a 385.
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 211 a 213
e 328.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 91 e 92.
Webgrafia Específica:
1. Cardoso, Silvia Helena; Comunicação entre as Células Nervosas; Artigo; 1 enu.; 9 refs.; Unicamp; São
Paulo, SP; disponível em: < http://www.cerebromente.org.br/n12/fundamentos/neurotransmissores/neurotransmitters2_p.html>; acesso em 07.08.10; 20h.
2. Gonçalves, Fabiana Santos; Hipotálamo; Artigo; InfoEscola; Navegando e Aprendendo; Disciplinas
& Assuntos; UFMS; Mato Grosso do Sul, MS; disponível em: <http://www.infoescola.com/anatomia-humana/hipotalamo/>; acesso em: 09.08.17; 14h16.
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3. Gozzi, Rogério; Anatomia do Corpo Humano: Sistema Nervoso Central; Curso on line; Mapa do Site (SITEMAP); Anatomia Fácil no Youtube; Vídeo de Neuroanatomia; Céfalo; Encéfalo;Telencéfalo; Diencéfalo; Córtex cerebral; Centro branco medular e cinza do cérebro; 2 esquemas; 3 ilus.; 10 sistemas; São Paulo, SP; disponível em: <http://
www.anatomiadocorpo.com/sistema-nervoso/central/>; acesso em: 09.08.17; 14h.
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NEOSSINAPSE PROJETIVA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neossinapse projetiva é a neoconexão interneuronal gerada a partir da
experimentação da projeção lúcida (PL) da consciência para fora do corpo humano, por meio da
vontade inquebrantável e saturação intelectiva propiciada por leituras afins e técnicas energoparapsíquicas aplicadas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra sinapse deriva do idioma Latim Científico, sinapsis, e esta do grego súnapsis, “ação de juntar; ligação; união”. Surgiu no Século XX. O vocábulo projetivo provém do idioma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e este do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de
água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de
projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Neoconexão interneuronal projetiva. 2. Neocircuito neuronal projetivo.
Neologia. As 3 expressões compostas neossinapse projetiva, neossinapse projetiva inicial e neossinapse projetiva avançada são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Sinapses miméticas. 2. Ideias fixas.
Estrangeirismologia: a open mind à multidimensionalidade; a awareness interassistencial; o insight extrafísico; o modus operandi do holossoma; o Projetarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL).
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Neoexperimentos produzem neossinapses. Fixemos neossinapses projetivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção lúcida; o holopensene pessoal sadio;
os neopensenes projetivos; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; a percepção extrafísica da pensenidade belicista ou pacifista; a nova forma de autopensenizar; a autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade projetiva; a otimização do ambiente intrafísico resultante da mudança pensênica; a neopensenidade alterando paradigmas arcaicos; a autoortopensenidade alterando a holopensenidade pessoal e grupal.
Fatologia: a formação de novas conexões interneuronais projetivas; o abertismo experimentológico; o acesso ao paradigma consciencial promovendo a recuperação de cons; a aquisição
de neoideias; a mudança de temperamento favorecendo a projetabilidade; a implantação da cosmoética pessoal; a curiosidade cognitiva; as neorrecins; a vivência cognitiva da autocomprovação
dos múltiplos veículos de manifestação da consciência; o estudo de bibliografias específicas embasando cientificamente os fenômenos projetivos; a autocognição dos veículos conscienciais favorecendo a manifestação lúcida em outras dimensões; o estudo dos atributos do psicossoma causando desassombro nas experiências projetivas; a reorganização da rotina pessoal; a passagem da
teoria à autexperimentação; as cognições pró-evolutivas; a rotina nos autexperimentos projetivos;
a evitação da desistência sem a autocomprovação; o trafor da persistência objetivando a agenda
projetiva pré-estabelecida; a automotivação apesar das frustrações; os alvos mentais projetivos
auxiliando na irrefutabilidade da experiência; o aproveitamento das horas ociosas; a convicção íntima inquestionável da realidade multidimensional; o abandono da visão mística do fenômeno
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projetivo; a ressignificação do entendimento da dessoma; os cursos auxiliando no desenvolvimento da projeção lúcida; a Escola de Projeção Lúcida (EPL); a projeciografia; a projeciocrítica;
a Dinâmica Parapsíquica da Projetabilidade Lúcida Interassistencial; a escrita de artigos apresentados em Seminários de Pesquisas Conscienciológicas; a motivação obtida por meio da leitura
de relatos, artigos, verbetes, livros e tratados conscienciológicos com tema da projetabilidade lúcida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a soltura homeostática do energossoma; o EV sendo a principal técnica utilizada no autodesenvolvimento da projeção consciente (PC); a complexidade dos vários fenômenos parapsíquicos; a limpeza das energias
gravitantes; a lucidez extrafísica; a projeção de consciência contínua; o ineditismo gerando a lucidez; a lucidez extracorpórea obtida através da volitação; a velocidade volitativa; as aulas de volitação; a condição de minipeça na assistência interdimensional; o estado de lucidez sobre os fatos
e parafatos; a telepatia intrafísica; a percepção extrafísica do autengano na conduta de vitimização; a homeostase holossomática facilitadora da conexão com consciexes amparadoras; a certeza
do colóquio com amparador extrafísico; a psicossomaticidade frustrando encontro com consciex
evoluída; as energias homeostáticas impactantes; a obtenção de lucidez ao encontrar consciex hígida; a evocação de conscin no auxílio à assistência extrafísica; a evocação de amparador no auxílio à assistência intra e extrafísica; a certeza íntima da assistência energética nas interações extrafísicas, gerando autoconfiança ao assistente; o ato de levar a sério a multidimensionalidade; a parapercepção da real dor do outro; o resgate na Baratrosfera bem sucedido; o destemor da assistência à Baratrosfera; a desdramatização da autovivência multidimensional; a autodeterminação em
ambientes baratrosféricos; o enredo da realidade entrelaçando a pararrealidade; a lucidez projetiva
enquanto fator preponderante na resolução de problemas intrafísicos; a tenepes ampliando consideravelmente o parapsiquismo; o encontro crítico com consciência extrafísica mais evoluída;
o diálogo transmental com consciex assistencial; a telepatia extrafísica; a cosmoconsciência;
o conscienciês.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conhecimento-autexperimento criando novas interconexões neuronais; o sinergismo Descrenciologia–experimentação parapsíquica; a projeção consciente impulsionando o sinergismo interassistência-megafraternidade; a recin neossináptica resultante do sinergismo autocriticidade–vontade de mudar.
Principiologia: o princípio de haver técnica para tudo; o princípio da autodisciplina
evolutiva aplicado ao desenvolvimento projetivo; o princípio da descrença (PD); o princípio do
megafoco mentalsomático.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no desenvolvimento projetivo; os códigos pessoais extrafísicos; o desenvolvimento da projetabilidade lúcida na condição
de alínea do CPC.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria do corpo objetivo; a teoria geradora de novas hipóteses; as experiências enquanto base de novas teorias.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; as técnicas da assim e desassim; a técnica
da imobilidade física vígil (IFV) geradora de equilíbrio holossomático; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica da concentração mental nos contextos baratrosféricos; a técnica do abraço extrafísico gerando o encaminhamento de consciex; a substituição das tolices televisivas por técnicas projetivas; a vontade inquebrantável na aplicação de técnicas projetivas capazes de ampliar a lucidez.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntário conscienciológico enquanto minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial
e experimentador autopesquisístico do paradigma consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciolo-
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gia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; os laboratórios conscienciológicos auxiliando no desenvolvimento da projeção lúcida.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia.
Efeitologia: os efeitos neossinápticos da autocomprovação dos fenômenos projetivos;
o efeito da vontade inquebrantável no desenvolvimento da PL; os efeitos holossomáticos resultantes das práticas energéticas; o efeito holossomático do contato extrafísico com consciências
mais lúcidas; o efeito da projeção consciente na conquista da pacificação íntima; o efeito desnudante da autopensenidade por meio da projeção consciente; o efeito motivador do alcance da autolucidez projetiva; o efeito das aulas práticas de volitação durante projeções conscientes; o efeito estagnante do hábito de deixar para depois.
Neossinapsologia: a neossinapse projetiva; as neossinapses desencadeadas pela experiência projetiva lúcida; o conhecimento teórico facilitando a formação de neossinapses; o conhecimento aliado ao experimento gerando neossinapses; a eliminação dos bagulhos energéticos sinalizando as neossinapses recicladoras; a ampliação da realidade da consciência por meio das
neossinapses projetivas; o abertismo consciencial facilitando as conexões neossinápticas; as
neossinapses decorrentes da postura científica e paracientífica do pesquisador; o empenho pessoal na geração de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo projetivo; a quebra do ciclo multimilenar do dogma religioso; o novo
ciclo do paradigma consciencial; o ciclo estudo–vivência projetiva–projeciografia–projeciocrítica–publicação.
Enumerologia: o neoparapsiquismo; a neoenergossomaticidade; a neoprojetabilidade;
a neotecnicidade; a neorrealidade; a neopensenidade; a neoevolutividade. As projeções reeducativas parapedagógicas; as projeções vexaminosas; as projeções energéticas; as projeções de psicossoma; as exoprojeções; as projeções de mentalsoma; as projeções interassistenciais.
Binomiologia: o binômio neossinapse-neoideia; o binômio xenopensene-neossinapse;
o binômio ortopensene-neossinapse; o binômio curiosidade latente–receptividade sináptica; o binômio preguiça mental–autocorrupção.
Interaciologia: a interação neoparadigma-neorrealidade-neocognição; a interação cérebro-paracérebro; a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação reciclagem intraconsciencial–projeção consciente; a interação domínio das energias–projeção consciente; a interação autodesassédio–projeção consciente; a interação interassistência–projeção
consciente; a interação amparador extrafísico–assistente projetado.
Crescendologia: o crescendo neossinapse-paraneossinapse; o crescendo projeção semiconsciente–projeção de consciência contínua; o crescendo projeção consciente não rememorada–projeção consciente com rememoração fragmentária–projeção consciente com rememoração
em bloco–projeção de consciência contínua; o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno criticado–conteúdo compreendido.
Trinomiologia: o trinômio autenfrentamento-persistência-superação; o trinômio crise-superação-evolução; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio parafatos-neopensenes-reciclagens; o trinômio neoideia-neoempreendimento-neossinapse.
Polinomiologia: o polinômio recolhimento-reflexão-inspiração-realização; o polinômio
volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio dieta balanceada–exercícios físicos–higiene
mental–sono reparador; o polinômio compreender-falar-ler-escrever.
Antagonismologia: o antagonismo improviso / método; o antagonismo racionalidade
/ emocionalidade; o antagonismo vida projetiva / vida intrafísica; o antagonismo psicosfera projetiva / vida humana trancada; o antagonismo autoparapsiquismo lúcido / cascagrossismo; o antagonismo materialismo / multidimensionalidade; o antagonismo apego / desapego.
Paradoxologia: o paradoxo de estar lúcido no extrafísico pensenizando sob premissas
do paradigma intrafísico; o paradoxo de quanto mais a pessoa adquirir conhecimento mais poder se conscientizar da própria ignorância.
Politicologia: a projeciocracia; a tecnocracia; a lucidocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na obtenção de novas conexões interneuronais; a lei de causa e efeito aplicada ao esforço pessoal; a lei da megafraternidade interassistencial.
Filiologia: a neofilia; a descrenciofilia; a paracogniciofilia; a experimentofilia; a tecnofilia; a parapercepciofilia; a projeciofilia.
Fobiologia: a neofobia na condição estagnadora do desenvolvimento neossináptico projetivo; a hipótese de superação teática da tanatofobia; a suplantação lúcida da hipnofobia; o combate à xenofobia; a evitação da parapercepciofobia; o enfrentamento da voliciofobia; o domínio
da projeciofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da despriorização
projetiva; a síndrome da procrastinação deixando o desenvolvimento da PC para a próxima vida;
a síndrome da desorganização causando a ilusão da falta de tempo; a síndrome do desviacionismo implicando no incompletismo proexológico.
Maniologia: a mania de não aprender com os próprios erros; a mania de desistir na primeira dificuldade; a mania de esperar ser sempre assistido; a mania de desprezar o resultado do
autesforço advindo das práticas parapsíquicas; a mania de desconsiderar as próprias capacidades;
a mania de acumular bagulhos energéticos atravancadores da autevolução.
Mitologia: o mito de a vida humana ser monodimensional; o mito da aprendizagem por
osmose; a superação do mito da evolução espontânea sem esforço; a Mitologia Religiosa impedindo a vivência lúcida do parapsiquismo interassistencial; a mitoclastia inerente à autocognição.
Holotecologia: a energossomatoteca; a experimentoteca; a parafenomenoteca; a tecnoteca; a cognoteca; a lucidoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Holossomatologia; a Experimentologia; a Multidimensiologia; a Parapercepciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Extrafisicologia; a
Interassistenciologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens paraperceptor; o Homo sapiens tenepessista.
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V. Argumentologia
Exemplologia: neossinapse projetiva inicial = aquela capaz de embasar a autocomprovação da realidade multidimensional; neossinapse projetiva avançada = aquela capaz de embasar
o domínio da projetabilidade lúcida.
Culturologia: a cultura da Autodeterminologia; a cultura da experimentação; a cultura
da autocognição; a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da interassistência; a eliminação
da cultura religiosa.
Autorganizaciologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, 12 atitudes e comportamentos, implementados pela vontade inquebrantável, capazes de favorecer o desenvolvimento de neossinapses projetivas, elencados em ordem alfabética:
01. Agendamento: o avanço na lucidez alcançado através da agenda extrafísica.
02. Assistência: o princípio basilar da evolução consciencial norteador da Evoluciologia.
03. Descrença: o princípio de descrença descontruindo os paradigmas pessoais arcaicos.
04. Disciplina: a autorganização implementada com disciplina na aplicação das técnicas
energéticas e projetivas.
05. Experimentação: a repetição dos experimentos vincando a neossinapse projetiva.
06. Intencionalidade cosmoética: a intenção motivadora na aplicação das técnicas.
07. Neofilia: o abertismo e coragem ao desbravar as neorrealidades multidimensionais
e encontrar consciências fora do padrão humanoide.
08. Priorização: o foco no desenvolvimento do parapsiquismo multidimensional.
09. Projeciocrítica: a análise crítica dos parafenômenos aplicados com cientificidade.
10. Projeciografia: o registro auxiliando na vincagem da neossinapse projetiva.
11. Propósito: o objetivo de buscar a comprovação autopersuasiva de a conscin não ser
somente o corpo físico.
12. Vontade: o desejo íntimo de sair da crença e passar para a autexperimentação visando a comprovação das premissas do paradigma consciencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, 9 condições evidenciando o alcance da criação neossináptica, elencadas em ordem alfabética:
1. Abertismo neossináptico: o interesse prático por novas ideias e reciclagens.
2. Cognição pró-evolutiva: as unidades de lucidez (cons) impulsionadoras de neoconstructos.
3. Conexão paracérebro-cérebro: a lucidez e as rememorações favorecendo as conexões interneuronais.
4. Interassistência: o desenvolvimento projetivo lúcido com foco na Interassistenciologia.
5. Neocortex estimulado: a repetição dos experimentos maceteando o cérebro físico.
6. Neoideia vincada: a experiência projetiva autopersuasiva e inquestionável da realidade multidimensional.
7. Neopensene projetivo: a projeção lúcida fazendo parte 24 horas da realidade multidimensional da conscin.
8. Redes neurais específicas: as experiências projetivas refazendo caminhos cognitivos
e ampliando a realidade multidimensional do experimentador.
9. Técnicas: a identificação pessoal de técnicas facilitadoras da saída lúcida para fora
do corpo físico.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neossinapse projetiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
03. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
05. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
06. Interação energossomaticidade-projetabilidade: Projeciologia; Neutro.
07. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
08. Lucidometria: Lucidologia; Neutro.
09. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
10. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
11. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
12. Projetabilidade reciclogênica: Autorrecexologia; Homeostático.
13. Senso de multidimensionalidade pessoal: Parapercepciologia; Neutro.
14. Sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida: Projeciologia; Homeostático.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A NEOSSINAPSE PROJETIVA RESULTA DE REPETIDAS
PROJEÇÕES LÚCIDAS, DESCORTINANDO PARARREALIDADES ENERGÉTICAS, PSICOSSOMÁTICAS E MENTAISSOMÁTICAS EM PROL DA AUTOCONSCIENCIALIDADE.
Questionologia. Para você, leitor ou leitora, as projeções lúcidas têm gerado neossinapses? Quais os esforços realizados para o desenvolvimento da lucidez projetiva?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa; et
al; 160 p; 25 E-mails; 58 enus; 1 foto; 1 filmografia; 22 websites; glos. 179 termos; 60 refs; 1 anexo; alf; 21x 14 cm; br;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 23 a 62.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 4a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 121, 239, 399, 407, 414 a 417, 492 a 513, 514 a 519, 523 a 527, 529 a 536, 537, 565 a 571, 594 a 600, 615
a 622, 628 a 633, 638 a 642 e 925 a 929.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5a Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas
22, 23, 28, 43 a 45, 93 a 98, 103, 104, 161 a 166 e 186 a 188.

G. B.
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NEOSSOLUÇÃO
(PROBLEMATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neossolução é a neorresolução, neopção ou nova alternativa refletida,
madura e acertada, capaz de substituir vantajosamente, com eficácia, a solução usual, natural, seja
trivial ou de alta relevância, na vida diuturna, quanto a determinado problema ou questão.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição neo vem do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo solução procede
do idioma Latim, solutio, “decomposição; desprendimento; liberdade; separação; solução”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Solução nova. 02. Neoalternativa. 03. Neopção. 04. Neossaída.
05. Neorresolução. 06. Neodecisão. 07. Neodeliberação. 08. Neodeterminação. 09. Neointenção. 10. Neodiretriz; neoperspectiva.
Neologia. O vocábulo neossolução e as duas expressões compostas neossolução temporária e neossolução profilática são neologismos técnicos da Problematicologia.
Antonimologia: 01. Solução antiga. 02. Retropção. 03. Retrossolução. 04. Retrorresolução. 05. Retrodecisão. 06. Retrossaída. 07. Retrointenção. 08. Indecisão. 09. Autoirreflexão.
10. Indeterminação.
Estrangeirismologia: a conotação parapsíquica urbi et orbi; o Acoplamentarium; o Projectarium; o Paraperceptarium; a open mind; o upgrade heurístico; o tour de force resolutivo das
problemáticas maxiproexológicas; o approach paratécnico; o insight técnico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autoinventividade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Soluções:
neoproblemas desafiadores.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a neossolução; a diretriz da solução evolutiva; os perigos dos achismos e mateologias; as aquisições intelectuais racionais; a solução não violenta dos conflitos; a Solucionática; o conscienciograma como sendo o Manual de Soluções.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autocritério de apreciação teática dos fatos e parafatos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo racionalidade-criatividade; o sinergismo cosmoético
problemática-solução.
Principiologia: o princípio de nenhuma solução ser ponto final.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC); a liberdade para se assumir teaticamente o CPC; a ampliação do CPC; o aperfeiçoamento do CPC;

15672

Enciclopédia da Conscienciologia

a elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC); a elaboração do código duplista de Cosmoética (CDC); o código pessoal do bom-tom; o código da megafraternidade.
Teoriologia: a teoria da genialidade; a teoria das ideias; o nicho da teoria na prática;
o nicho da prática na teoria; a teoria da Paracerebrologia; a teoria do irrompimento do paracérebro; a teoria da Paragenética.
Tecnologia: a técnica dos 15 minutos de espera para neutralização dos acidentes de
percurso; a técnica de resolução pacífica de conflito; as Neotecnologias disponibilizando neossoluções para os problemas humanos; as Neoparatecnologias Interassistenciais fornecendo neossoluções para os problemas conscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade;
o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Verponologia.
Efeitologia: os efeitos instantâneos do EV; os efeitos benéficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os efeitos homeostáticos do EV;
os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da energosfera humana; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna; os efeitos dos registros metódicos na ampliação da cosmovisão multidimensional no desenvolvimento de neossoluções para antigas situações.
Neossinapsologia: as neossinapses criativas pró-solução dos impasses evolutivos.
Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução; o ciclo neoproblema-neossolução.
Enumerologia: os problemas; as questões; as incertezas; os dilemas; os impasses; as
pendências; as irresoluções. O recurso original; a operação singular; o expediente pioneiro; a decifração inaudita; o resultado invulgar; a decisão inusitada; o desenlace inédito.
Binomiologia: o binômio problema-solução; o binômio crise criativa–solução inovadora; o binômio neomundividência-neossolução.
Interaciologia: a interação pesquisa do erro–pesquisa da solução; a interação engenhosidade-genialidade.
Crescendologia: o crescendo questão inteligente–solução genial.
Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio vontade-intenção-resolução; o trinômio inteligência-talento-inventividade.
Polinomiologia: o polinômio autanamnese-autodiagnóstico-autorresolução-autoperspectiva; o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorresolução interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo (dupla) assistente personalidade-solução / assistido
personalidade-problema; o antagonismo químico mistura / solução; o antagonismo abertismo
consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo
atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo consciencialidade / inconsciencialidade; o antagonismo visão / amaurose.
Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Filiologia: a tecnofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a enciclopediofilia;
a mnemofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca;
a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Problematicologia; a Heuristicologia; a Criativologia; a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Autocogniciologia; a Neofiliologia; a Teaticologia; a Eficienciologia; a Acidentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neossolução temporária = o emprego do escritório no lugar do quarto de
dormir; neossolução profilática = a camisa contra os raios ultravioletas do Sol.
Culturologia: a cultura da Experimentologia e da Heuristicologia.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 categorias de neossoluções, sendo a primeira, a maior, e a segunda, a menor:
01. Neossolução definitiva / temporária.
02. Neossolução evolutiva / intempestiva.
03. Neossolução ideal / razoável.
04. Neossolução ideativa / maior.
05. Neossolução integral / parcial.
06. Neossolução multidimensional / eletronótica.
07. Neossolução planejada / emergencial.
08. Neossolução preventiva / terapêutica.
09. Neossolução teática / teórica.
10. Neossolução técnica / amadora.
11. Neossolução útil / inútil.
Tabelologia. Sob a ótica da Problematicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela com 12 neossoluções básicas para questões diuturnas na vida intra e extrafísica da conscin lúcida:
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Tabela – Neossoluções para Antigos Problemas
Nos

Neossoluções

Problemas

01

Camisa antirraios ultravioletas



Câncer solar e das lâmpadas fluorescentes

02

Celular



Contatos diretos

03

Curso especializado



Leitura simples da matéria ou disciplina

04

Escritório



Se o quarto de dormir está sendo limpo

05

Estado vibracional



No período de espera do pronto-socorro

06

Esteira aeróbica



Evita a caminhada sob o Sol cancerígeno

07

Find (Busca)



Hipomnésia quanto a vocábulo específico

08

Jornais do Ipad (Noticiário)



Com a TV fora do ar devido à tempestade

09

Manuscrito



Se o computador está em tilt

10

Prancheta plástica



Laptop pesado para carregar

11

Rampa



Escada, escadaria ou degraus

12

Vade-mécum



Leitura de espera

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neossolução, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
03. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
04. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Autorresolução derradeira: Autoproexologia; Homeostático.
06. Binômio problema-solução: Autexperimentologia; Neutro.
07. Descoberta: Heuristicologia; Neutro.
08. Descrição do problema: Problematicologia; Neutro.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
11. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
12. Megaproblema: Megaproblematicologia; Homeostático.
13. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
14. Solução lógica: Autodecidologia; Homeostático.
15. Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O EMPREGO DE NEOSSOLUÇÕES EVIDENCIA A FLEXIBILIDADE INVENTIVA DA CONSCIN LÚCIDA, POR MEIO
DA TÉCNICA DO DETALHISMO, ABRINDO O CAMINHO
DA AUTOCOSMOVISÃO TEÁTICA, INTRA E EXTRAFÍSICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega os recursos das neossoluções? As triviais ou as de alta relevância?
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NEOVALOR
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O neovalor é a neoavaliação, neoconsideração, neossignificância, neoconcepção, neoimportância, neointeresse ou neopreferência atribuída pela consciência lúcida a ideias,
comportamentos, coisas, pararrealidades, fatos, parafatos, princípios ou realidades conscienciais,
reperspectivando a própria existência na vivência diuturna da Autodiscernimentologia Evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo provém o idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo valor deriva do
idioma Latim Tardio, valore, “valor; importância”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Neovalia; neovalimento; neovaloração. 2. Valor nupérrimo. 3. Valor evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas neovalor intermissivo, neovalor ressomático
e neovalor pré-dessomático são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Valor absoluto; valor arraigado; valor cronicificado. 2. Valor passional. 3. Valor anacrônico; valor obsoleto; valor ultrapassado.
Estrangeirismologia: os neovalores ajustados ao Zeitgeist; a memorabilia intermissiva;
a quintessence atualizada.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade autevolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez paraxiológica; os autoprioropensenes; a autoprioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade incitando os neoquestionamentos promissores; os dubiopensenes; a dubiopensenidade promovendo a reperspectivação materpensênica; os retropensenes; o descarte decisivo da retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade prevalecendo na psicosfera pessoal; o materpensene do megafoco evolutivo.
Fatologia: o neovalor; o neovalor subjetivo (extrínseco); o neovalor objetivo (intrínseco); a inconstância vital da evolução; os neovalores inatos a serem vivenciados; os valores
conscienciais posteriores ao Curso Intermissivo (CI); o neovalor almejado; o neovalor sedimentado; o neovalor reconhecido e assumido; a reavaliação da hierarquia dos valores pessoais; o encantoamento da obsolescência retrobiográfica; o ajuste da superestimação de valores anacrônicos;
a reciclagem dos valores intraconscienciais corrigindo a postura negligente à condição de intermissivista; a conversão da conduta-exceção em conduta-padrão; a reavaliação; a readaptação;
o realinhamento; a reperspectivação; o replanejamento; a repriorização; a revalidação dos valores
pessoais; as descobertas singulares capazes de transformar valores grupais; a importância da longevidade produtiva na reciclagem de valores arraigados; as tradições familiares fossilizantes
e despercebidas; o ajuste axiológico racional após a perda irreversível; o uróboro axiológico desejo-valor; os valores relativos ao éthos profissional; a providência de não atirar pérolas aos porcos; a dissipação de tempestades em copos d’água; a ruptura com os medos infundados; a racionalização pertinente superando a valorização subcerebral; a Heuristicologia promovendo neovalores sociais; a Biotecnologia fomentando neovalores existenciais; os neoparadigmas científicos
atendendo às demandas intelectuais; a Verponologia Conscienciológica; o preço da vivência do
neovalor; o baixo custo do neovalor frente ao exponencial evolutivo; o autovalor cosmoético sendo a medida dos valores inter e extraconscienciais; o neovalor mais relevante sendo o reconhecimento da autorrealidade intraconsciencial no momento evolutivo; a relatividade da hierarquia dos
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valores pessoais em função da faixa etária e da Escala Evolutiva das Consciências; a desconstrução desejável, na adultidade, dos valores anacrônicos da juventude; a desconstrução oportuna, na
terceira idade, dos valores obsoletos de toda a vida; a autevolução sendo o neovalor prioritário;
o aqui-agora multidimensional; a autovalorização do momentum existencial multidimensional capitalizando o autacervo evolutivo; o reconhecimento do neovalor-chave da atual existência, a ser
zelado; a consciência lúcida sendo o valor-fonte dos neovalores evolutivos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o vislumbre dos
neovalores intermissivos; a conquista da sinalética energética e parapsíquica refinando os neovalores ressomáticos; a progressiva autorrecuperação de cons magnos forçando a adoção de neocritérios pessoais; o impacto das autovivências parafenomênicas promovendo ou potencializando os
neovalores conscienciais; a reconectividade com a paraprocedência; a neoaquisição intermissiva
ainda não vivenciada; o vigor dos extrapolacionismos autocognitivos para a neovaloração existencial; o valor renovado da qualidade das energias conscienciais (ECs); o valor das reurbexes no
neovalor planetário; a Interassistenciologia Multidimensional; a invariância paraxiológica do fluxo evolutivo do Cosmos; a Inteligência Evolutiva (IE) sendo o megafarol dos neovalores cosmoéticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Megapriorologia–Autocosmoeticologia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do “se não presta, não presta mesmo”; o princípio da assimetria da natureza; o princípio da evolução ininterrupta; o princípio da Cosmoética Destrutiva; o princípio da expansão crescente do Universo.
Codigologia: a queda dos códigos consagrados; o código genético desconstruindo antigas convicções; o código pessoal de Cosmoética (CPC) autovivenciado potencializando os neovalores grupais; o neovalor pessoal inspirando o código grupal de Cosmoética (CGC); o códego;
o codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: a teoria dos valores; a teoria da espiral evolutiva.
Tecnologia: a técnica banana technique; a técnica da recéxis; a técnica da invéxis;
a técnica da tábula rasa; a técnica de aproveitamento máximo do tempo pessoal; a Tecnologia
derrubando os resíduos mitológicos; a teática pessoal chancelando os neovalores.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos promovendo o upgrade dos valores conscienciais.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Verponologia.
Efeitologia: os efeitos nefastos das crenças pessoais no impedimento da autovivência
dos neovalores existenciais; os efeitos do ego retroativo; o efeito halo da Autexperimentologia;
o efeito paradigmático do extrapolacionismo parapsíquico; o efeito valorativo da intrarticulação
cognitiva; o efeito da ortopensenidade na depuração dos valores conscienciais; o efeito irreversível do Curso Intermissivo.
Neossinapsologia: as neossinapses afloradas a partir da revalorização de atributos conscienciais negligenciados.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo infância-maturidade; a ruptura dos ciclos de valoração errática; o ciclo de transcendência valorativa; o ciclo experimental
neovalor vislumbrado–neovalor vivenciado; o ciclo pararrealidade-autexperimentação-neorrealidade; o ciclo valor subestimado–valor superestimado–valor ajustado; o ciclo ininterrupto autodemandas evolutivas–neovalores.
Enumerologia: o neovalor social; o neovalor político; o neovalor econômico; o neovalor afetivo; o neovalor intelectual; o neovalor existencial; o neovalor interassistencial.
Binomiologia: o binômio desejo-valor; o binômio valor absoluto–valor relativo; o binômio valor real–valor ideal; o binômio anéis-dedos; o binômio neovalor-neoego; o binômio valores universais–valores pessoais; o binômio valor universal–neovalor multidimensional.
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Interaciologia: a interação discernimento-prioridade; a interação neoverpon-neovalor;
a interação valor de uso–neovalor de troca; a interação estabilidade-coerência; a interação neovalores evolutivos–neopadrões de conduta cosmoética; a interação éthos masculino–éthos feminino; a interação pararrealidade extrafísica–neovalidade intrafísica.
Crescendologia: o crescendo passado–presente-futuro; o crescendo metade vazia–metade cheia; o crescendo valor absoluto–valor agregado; o crescendo obra-mestra artística–
–obra-prima tarística; o crescendo valor humano–valor cósmico; o crescendo valor ético–neovalor cosmoético; o crescendo neovalor fugaz–neovalor perene.
Trinomiologia: o trinômio neoocorrência-percuciência-neovalor; o trinômio neovalor-automotivação-autodecisão; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-autocosmoéticainterassistencialidade potencializando a neovalência pessoal; o trinômio neovalores–neoconceitos–neoverpons; o trinômio subavaliação–superavaliação–neoavaliação; o trinômio reavaliação–neossolução–neoconquista; os neovalores existenciais do trinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-cosmoeticidade.
Polinomiologia: o polinômio autorreflexão-autodeliberação-autodecisão-reperspectivação; a busca diuturna do polinômio dos megavalores indispensáveis à evolução pessoal autodiscernimento-autorganização-detalhismo-exaustividade.
Antagonismologia: o antagonismo crenças arraigadas / questionamentos isentos; o antagonismo preferir / preterir; o antagonismo valores venerados / valores invertidos; o antagonismo perda circunstancial / perda irreversível; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo esnobação cosmoética / negligência anticosmoética; o antagonismo valor eletronótico / valor multidimensional.
Paradoxologia: o paradoxo de a perda poder gerar o ganho evolutivo; o paradoxo de
a sequela somática promover neovalores holossomáticos; o paradoxo de a mundividência ampliada promover neovalores relativos a mínimos detalhes.
Politicologia: a assistenciocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao aproveitamento máximo de cada
instante evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a cogniciofilia; a definofilia; a priorofilia; a autexperimentofilia; a parapsicofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome do ostracismo; a síndrome da subestimação
frustrando a reperspectivação de neovalores.
Holotecologia: a recexoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a socioteca; a historioteca; a antropoteca; a psicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Cosmoeticologia; a Paraxiologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Autopesquisologia; a Recexologia;
a Autoproexologia; a Lucidologia; a Cosmovisiologia; a Holofilosofia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin semperaprendente; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o 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 evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neovalor intermissivo = o neoprincípio apreendido pela consciex intermissivista; neovalor ressomático = a neopreferência vivenciada pela conscin proexista; neovalor
pré-dessomático = o neointeresse da conscin lúcida, na quarta idade, preparando a dessoma.
Culturologia: os valores culturais dominantes, ainda patológicos; a cultura de neovalores evolutivos; a Multiculturologia das renovações contínuas e ininterruptas.
Teaticidade. Conforme a Autevoluciologia, importa considerar o impacto do neovalor
adotado e vivenciado, expresso na autocoerência e no continuísmo de hábitos e posturas homeostáticas, funcionando ao modo de mais-valia cosmoética na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Tabelologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, tabela com 15 itens expondo contrapontos entre valores obsoletos e neovalores evolutivos, cosmoéticos, a maior, passíveis de serem vivenciados pelo intermissivista, mulher ou homem lúcido:
Tabela – Contrapontos Paraxiológicos
Nos

Valores Obsoletos

01.

Academicismo aprisionador

Autodidatismo libertário

02.

Amizade sociosa

Paracírculo fraterno

03.

Assalariado emergente

Voluntariado producente

04.

Celebridade nos palcos

Autenticidade nos parabastidores

05.

Domínio territorial

Autodomínio consciencial

06.

Estética somática

Homeostase holossomática

07.

Inseparabilidade clânica

Convivialidade sem fronteiras

08.

Liderança sobranceira

Minipeça interassistencial

09.

Mitomania social

Iconoclastia multidimensional

10.

Modismo fugaz

Harmonia perene

11.

Moeda capital

Con magno

12.

Neobjeto de desejo

Neoverpon degustada

Neovalores Evolutivos
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Nos

Valores Obsoletos

Neovalores Evolutivos

13.

Premiação glamourosa

Meritocracia vivenciada

14.

Promessa fervorosa

Tenepes vigorosa

15.

Soldo vitalício

Saldo da FEP
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o neovalor, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiutilitário: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
02. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
03. Discurso da obsolescência: Prospectivologia; Neutro.
04. Economia da vida consciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
05. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
06. Evolução da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
07. Fixação no rentável: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Ideal existencial: Intrafisicologia; Neutro.
09. Preço do ideal: Holomaturologia; Homeostático.
10. Preferenciologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
11. Preponderância da Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
13. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.
14. Utilidade decrescente: Holomaturologia; Neutro.
15. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.

O EMPREGO LÚCIDO DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA CONDUZ AO DESCARTE DECISIVO DE VALORES OBSOLETOS
A PARTIR DA AUTEXPERIMENTAÇÃO DESTEMIDA E COSMOÉTICA, CINGINDO OS NEOVALORES INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva neovalores pessoais ou ainda mantém autoconvicções impedidoras das renovações intraconscienciais? Qual valor dá você à neocondição
de intermissivista?
D. D.
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NEOVERPON
(HEURISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neoverpon é a nova verdade relativa de ponta, neopensene, neoconstructo
ou neoideia à espera de ser descoberta ou revelada por meio da persistência inabalável do desempenho do pesquisador autoconsciente ou pesquisadora lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do 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 provém 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. Neodescoberta. 2. Neoinvenção. 3. Neoachado. 4. Neoparachado.
5. Neomegaconcepto. 6. Verdade relativa prioritária.
Neologia. O vocábulo neoverpon e as 3 expressões compostas neoverpon mínima, neoverpon média e neoverpon máxima são neologismos técnicos da Heuristicologia.
Antonimologia: 1. Retroverpon. 2. Paleoverpon. 3. Paleodescoberta. 4. Paleoinvenção. 5. Verdade comum insignificante. 6. Verdade relativa secundária.
Estrangeirismologia: o Verponarium; o Heuristicarium; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da vontade férrea.
II. Fatuística
Pensenologia: os neopensenes; a neopensenidade; os neografopensenes; os superpensenes; a superpensenidade.
Fatologia: a neoverpon; a irrupção da neoverpon; a originalidade da neoverpon; a área
de conhecimento da neoverpon; o universo da neoverpon; a neoverpon de bases intrafísicas;
a neoverpon de bases extrafísicas; o empreendedorismo derivado da neoverpon; as pesquisas; as
parapesquisas; a especulação heurística; a criatividade; a aplicação inteligente do autodiscernimento; a descoberta da pérola negra; a orientação pela estrela polar do autodiscernimento; a argumentação; a controvérsia; o ricochete das neoverpons cosmoéticas; o ideoduto; o verponoduto;
o I Congresso de Verponologia.
Parafatologia: os parafatos; os neofatos; os parafenômenos; os neofenômenos; as pararrealidades.
III. Detalhismo
Tecnologia: as técnicas da autopensenidade criativa.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Serenarium.
Colegiologia: a intercooperação dos Colégios Invisíveis.
Neossinapsologia: as neossinapses e a desrrigidificação da autopensenização; a Neurobiótica.
Enumerologia: a neoideia; o neoconstructo; a neoperspectiva; a neoteoria; a neotécnica;
a neoteática; o neoempreendimento.
Binomiologia: o inafastável binômio neoverpon-neologismo.
Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
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Politicologia: a tecnocracia; a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a neologisticoteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Verponologia; a Homeostaticologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Raciocinologia; a Impactologia; a Argumentologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a pessoa fidedigna; a conscin lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o verponista; o verponarista; o heurista; o produtor de conhecimentos;
o propositor de neoideias; o descobridor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a verponista; a verponarista; a heurista; a produtora de conhecimentos;
a propositora de neoideias; a descobridora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar;
a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens inventor; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoverpon mínima = a vivência da tarefa energética, pessoal (tenepes),
diária; neoverpon média = a instalação e emprego teático permanente da oficina extrafísica
(ofiex) pessoal; neoverpon máxima = a conquista da condição teática da desperticidade pessoal.
Persistenciologia. Segundo a Heuristicologia, o inteligente é o pesquisador, homem ou
mulher, jamais desistir de mais pesquisas consecutivas. Depois da verpon mais surpreendente
sempre existe outra verpon ainda mais avançada e marcante.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Evoluciologia, a evolução consciencial é, a rigor,
o acúmulo permanente de neoverpons.
Neocontrapontos. Os neocontrapontos podem ser fatores desencadeantes de neoverpons.
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Trineoverpon. A trineoverpon é a união de 3 verdades relativas de ponta, novas e interrelacionadas sobre o mesmo tema, por exemplo: ancoragem consciencial externa, extrafísica
e íntima.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neoverpon, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
04. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
06. Megaverpon: Verponologia; Homeostático.
07. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
08. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
09. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
10. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.
11. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
12. Verponarium: Verponologia; Homeostático.

A NEOVERPON ACARRETA, EM MUITOS CASOS, A RECICLAGEM EXISTENCIAL IMEDIATA DO PROPOSITOR, SEJA HOMEM OU MULHER, GERANDO MUTAÇÕES EM TODAS AS ÁREAS DE ATIVIDADES INTRA E EXTRAFÍSICAS.
Questionologia. Você concebeu alguma neoverpon, com embasamento intra ou extrafísico, nesta vida humana? Quais foram as consequências geradas pela neoverpon?
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NEOVERPONIDADE
(NEOVERPONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neoverponidade é a qualidade da neoverdade relativa de ponta, neopensene, neoconstructo ou neoideia descoberta, identificada ou revelada pelo pesquisador autoconsciente ou pesquisadora lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo verdade procede do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa deriva também do idioma Latim, relativus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta provém 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. Qualidade da neoverpon. 2. Qualidade da neoinvenção. 3. Qualidade da neodescoberta. 4. Qualidade do neoachado. 5. Qualidade do neoparachado.
Neologia. O vocábulo neoverponidade e as duas expressões compostas neoverponidade
formalística e neoverponidade conteudística são neologismos técnicos da Neoverponologia.
Antonimologia: 1. Qualidade da retroverpon. 2. Qualidade da paleodescoberta.
3. Qualidade da paleoinvenção. 4. Qualidade da verdade relativa secundária.
Estrangeirismologia: o feeling pessoal; o Verponarium; o Heuristicarium; o Serenarium; o breakthrough mentalsomático; o finding; o insight providencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à Heuristicologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Neoverponidade exige neossinapse. Neoverponidade significa neologismo. Neoverponidade aponta neorreciclagem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inventidade; os neopensenes; a neopensenidade; os neografopensenes; a neografopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o ineditismo do modo de pensenizar.
Fatologia: a neoverponidade; a neoverpon pessoal; a especulação heurística; a autocriatividade; a heuristicidade pessoal; a inventidade; a descoberta; a invenção; a exposição da obviedade acobertada; a neoideia lógica; a originalidade das abordagens; os neofatos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os neoparafatos.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Serenarium.
Neossinapsologia: a cablagem ou fiação cerebral estruturada pelas sinapses.
Enumerologia: o indício da neoverpon; o impacto da neoverpon; o universo da neoverpon; a técnica da neoverpon; a inovação da neoverpon; a sistematização da neoverpon; o artigo
da neoverpon.
Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio Neofilia-Neologia-Heuristicologia.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo retroideia / neoideia; o antagonismo ideias inatas / ideias fixas.
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Politicologia: a tecnocracia; a lucidocracia.
Filiologia: a xenofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca;
a verponoteca; a neologisticoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Neoverponologia; a Heuristicologia; a Inventologia; a Homeostaticologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomaticologia; a Raciocinologia;
a Autocriteriologia; a Argumentologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o verponista; o heurista; o co-heurista; o pesquisador de verpons; o pesquisador-inventor; o serendipitista; o neopensenedor; o produtor de neoconhecimentos.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a verponista; a heurista; a co-heurista; a pesquisadora de
verpons; a pesquisadora-inventora; a serendipitista; a neopensenedora; a produtora de neoconhecimentos.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens
verus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens heuristicus;
o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoverponidade formalística = aquela embasada na forma ou nas
palavras de comunicabilidade didática (Filologia; Linguística); neoverponidade conteudística
= aquela embasada no conteúdo de pesquisas didáticas (Experimentologia; Autopesquisologia).
Tecnologia. Sob a ótica da Autoverponologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de ações, técnicas ou experimentações capazes de dinamizar a autoverponidade da
conscin lúcida, homem ou mulher:
1. Associação de ideias.
2. Conformática.
3. Dicionário cerebral analógico.
4. Intuição (inspiração).
5. Serendipitia (extrapolacionismo parapsíquico).
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6. Sinalética parapsíquica.
7. Sutilezas (nuanças).
Taxologia. Do ponto de vista da Heuristicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
2 tipos básicos de neoverponidades quanto à forma e ao conteúdo:
1. Forma: as abstrações; a Conformática; os prefixos; os sufixos; as aproximações simples; os adjetivos; os antagonismos; os trocadilhos.
2. Conteúdo: as concretudes; o Curso Intermissivo (CI); o macrossoma; o Homo sapiens serenissimus; o pensene; o paramicrochip; as Centrais Extrafísicas; a invéxis; a personalidade consecutiva; a ofiex.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neoverponidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
03. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
04. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
05. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. Maxidissidente coadjutor: Evoluciologia; Homeostático.
07. Maximização: Evoluciologia; Neutro.
08. Megaverpon: Verponologia; Homeostático.
09. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
10. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
11. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Verponarium: Verponologia; Homeostático.

A NEOVERPONIDADE PROVOCA, FUSTIGA E ESPICAÇA
A CRIATIVIDADE PESSOAL ANTES, DURANTE E DEPOIS
DO SURGIMENTO TEÓRICO, OU HIPERPENSÊNICO, ANTE
A IMPLANTAÇÃO PRAGMÁTICA OU GRAFOPENSÊNICA.
Questionologia. Qual invenção ou descoberta você já acrescentou à vida intrafísica? Em
qual área de atividade?
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NEOVERSÃO EXISTENCIAL
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A neoversão existencial é a condição atualizada da conscin, homem ou mulher, vivenciando características pessoais singulares, genéticas e paragenéticas, ao ressomar em
neomesologia na Era da Reurbanização Terrestre, enfrentando os neodesafios evolutivos reurbanológicos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra versão deriva do idioma Francês, version, “ação de traduzir um texto; resultado desta ação”, e esta do idioma
Latim Medieval, versio, “transformação, ação de retornar, tradução”, de vertere, “tornar; transformar; traduzir”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo existencial procede do idioma Latim Tardio,
existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se;
existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Neoversão da conscin ressomada. 2. Neomodelo existencial.
3. Neoedição existencial.
Neologia. As 4 expressões compostas neoversão existencial, neoversão existencial básica, neoversão existencial mediana e neoversão existencial avançada são neologismos técnicos da
Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Versão existencial retrobiográfica. 2. Condição pré-ressomática.
3. Versão pós-dessomática.
Estrangeirismologia: o baby boom pós-guerra; o melting pot reurbanológico; o upgrade
holossomático pessoal; a renovação do Zeitgeist; o modus operandi atualizado; o modus vivendi
adaptado; a reentrée na Socin Patológica em novas bases existenciais; a neoperformance pessoal,
superando os feitos de retrovidas; a meta optata cosmoética evolutiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da convivialidade.
Ortopensatologia: – “Reurbexologia. O objetivo maior da Reurbexologia é a dinamização da evolução de todas as consciências”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal reurbanológico; o materpensene da reciclagem
existencial; as influências da fôrma holopensênica pessoal; a pressão holopensênica da Neomesologia; o abertismo neopensênico; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a oportunidade da vivência no holopensene das reurbins e reurbexes;
a compreensão do holopensene planetário; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade dos intermissivistas contribuindo com o momento evolutivo do planeta; a sustentação do holopensene reurbanizador.
Fatologia: a neoversão existencial; a composição diversificada do elenco da reurbex; as
demandas da existência intrafísica; o confor ressomático sendo o soma o 1% da forma e a consciência os 99% do conteúdo; a Neomesologia favorecendo neoaprendizados; as transformações socioculturais; as mudanças tecnológicas; a Internet; os indícios da reurbex na Socin Patológica;
a União Europeia; o Continente Africano; a superpopulação planetária; a prioridade do grupocarma familiar na ressoma; as características singulares da ressoma em determinadas sociedades; os
modismos baratrosféricos; a compreensão de a ressoma, mesmo em certas condições precárias do
planeta, poder ser evolutiva; as tarefas retratativas perante as consciências envolvidas na interprisão grupocármica; a Era do Autodiscernimento; as mimeses dispensáveis; as repetições vivenciais
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oportunas; o estranhamento do próprio soma; as melhorias pessoais vida após vida; a inarredabilidade evolutiva; a esperança de reciclagens existenciais das consréus; a derradeira ressoma da
consréu transmigrável; a factibilidade de reciclagens evolutivas dos intermissivistas; a perspectiva
do salto evolutivo pós-Curso Intermissivo (CI); o neoego e os neovalores conscienciais posteriores ao Curso Intermissivo; as chances da contribuição pessoal à nova árvore do conhecimento humano; a Conscienciografologia; as demandas pela inteligência evolutiva (IE); a valorização da vida intrafísica multidimensional; a Elencologia Conscienciológica; as chances de conquista da
tríade traforismo, solidariedade, megafraternidade.
Parafatologia: a holobiografia do pré-ressomante delineando a neoversão existencial;
a parapsicoteca; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a FEP do intermissivista; a autovivência primeva do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional sendo “divisor
de águas” na neoversão existencial; a Pré-Intermissiologia; o autoparapsiquismo ascendente, indispensável no trabalho de assistência às consréus; o palimpsesto consciencial; a Baratrosfera; as
chances derradeiras de evitação das transmigrações interplanetárias a menor; as decorrências advindas da mudança de dimensão das consciexes sem ressomarem na Terra há séculos; a Transmigraciologia Extrafísica; a dinamização da autevolução com a assunção da vida multidimensional
diante da neoversão existencial; a tenepes enquanto esteio evolutivo na interassistência às consréus; a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Paragenética Homeostática–Genética Forte–Mesologia
Salutar; o sinergismo neoversão existencial–capitalização consciencial.
Principiologia: a reurbex assentando-se nos princípios do paradigma da Conscienciologia; o princípio da evolução infinita; o princípio do acesso universal e irrestrito à otimização
evolutiva; o princípio da atração dos afins; a admissão do princípio da descrença (PD); a substituição do pessimismo pelo otimismo, ou do descontentamento pela automotivação, enquanto
princípio básico da reciclagem existencial; o princípio evolutivo fundamental do domínio das
ECs; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da eliminação do
retrabalho de reconquista do ganho perdido; o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) revisado em atendimento à neoversão existencial; a revisão do código consagrado patológico em prol de neocódigo cosmoético;
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da reurbéxis; a teoria da seriéxis; a teoria do paradigma consciencial; a teoria e a prática do autodidatismo permanente; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da transmigração interplanetária; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: as técnicas de recuperação de cons sustentando a neoversão existencial;
a técnica de viver evolutivamente; a técnica de viver coerentemente; a técnica de aproveitamento
máximo do tempo pessoal; as técnicas parapsíquicas do EV e do arco voltaico craniochacral;
a técnica da priorização do mais relevante evolutivamente; a técnica de suar sangue.
Voluntariologia: o voluntariado humanitário contribuindo para a melhoria do planeta-hospital; o voluntariado consciencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos
Serenões.
Efeitologia: o aumento da demografia intrafísica enquanto efeito reurbexológico da diminuição da demografia extrafísica; os efeitos da Paragenética na superação da Genética e da
Mesologia desfavoráveis; os efeitos da Neomesologia na reeducação da conscin; os efeitos das
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características mesológicas na expressão do potencial genético e paragenético; os efeitos das
aspirações evolutivas; os efeitos nocivos da incompatibilidade retrossoma-neossoma; o efeito
renovador de nova existência intrafísica.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de viver e experienciar as fases existenciais; a reconstrução das neossinapses a cada neossoma.
Ciclologia: as condições propícias à ruptura do ciclo vicioso de patomimeses multiexistenciais; o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a neovida; a neomãe; o neopai; o neossoma; o neoenergossoma; a neomesologia; a neoconvivialidade.
Binomiologia: o binômio reurbin-reurbex; o binômio conscin-consciex; o binômio neopapéis-neoexigências; o binômio corpo-consciência; o binômio factível-factual; o binômio retrolivros-neogescons; o binômio neo-hábitos saudáveis–neorrotinas úteis; o binômio Paradever-Paradireito.
Interaciologia: a interação holossomática neossoma-neoenergossoma-psicossoma-mentalsoma.
Crescendologia: o crescendo evolutivo belicista-intermissivista; o crescendo regressivo
belicista–consréu transmigrada; o crescendo seriexológico escritor-neoverponologista; o crescendo seriexológico pitonisa-epicon; o crescendo seriexológico enciclopedista-neoenciclopedista; o crescendo seriexológico líder político–gestor conscienciocêntrico; o crescendo seriexológico artista materialista–cientista multidimensional; o crescendo evolutivo consréu–intermissivista–amparador extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio soma-espelho-consciência; o trinômio Genética-FisiologiaMesologia; o trinômio Neomesologia–neoversão existencial–Neo-História Pessoal.
Antagonismologia: o antagonismo vida mundana / vida multidimensional; o antagonismo inseparabilidade grupocármica / separabilidade grupocármica; o antagonismo retroego
/ neoego.
Paradoxologia: o paradoxo complexo consciência eterna–soma perecível; o paradoxo
soma de idiota–macrossoma de Serenão.
Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei da educação evolutiva permanente; as leis da proéxis adequadas à neoversão existencial; a lei do maior esforço da conscin no novo palco existencial; a derrogação temporária da lei extrafísica da inseparabilidade grupocármica; a lei da eterna evolução consciencial; a lei do retorno; a lei de ação e reação.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a supressão da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) consolidada a partir do êxito da neoversão existencial.
Maniologia: a mania de desperdiçar as oportunidades evolutivas.
Holotecologia: a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Ressomatologia; a Adaptaciologia; a Neomesologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Proexologia; a Seriexologia; a Holossomatologia; a Conscienciologia; a Recexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família nuclear; a consciência transmigrante; a consréu transmigrável;
a consréu anticosmoética; a consréu assistida; a consréu degredada; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pai; o irmão; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-
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logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação; o evoluciólogo; o Serenão Reurbanizador.
Femininologia: a mãe; a irmã; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens neoexemplar; o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens intraphysicus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: neoversão existencial básica = a da conscin reurbanizada, eletronótica,
insciente quanto às demandas evolutivas multidimensionais; neoversão existencial mediana
= a da conscin intermissivista, parapsíquica, comprometida com as demandas evolutivas alinhadas ao paradigma consciencial; neoversão existencial avançada = a da conscin evolucióloga,
aglutinadora do grupo evolutivo em prol da reurbex planetária.
Culturologia: a cultura da Pararreurbanologia; a cultura do aproveitamento evolutivo
da vida intrafísica; a superação dos idiotismos culturais; a cultura da catálise evolutiva.
Intermissivismologia. Consoante a Meritologia, na condição de intermissivista, vale
considerar o nível de livre arbítrio disponível e os aportes existenciais identificados, objetivando
a autocognição e a lucidez em prol do compléxis.
Ressomatologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
15 aspectos passíveis de serem considerados nos estudos e hipóteses da neoversão existencial,
visando maior aproveitamento vivencial:
01. Cultura: a estratégia evolutiva da ressoma em determinada cultura.
02. Educação: a estratégia evolutiva de aportes prioritários educacionais.
03. Etnia: a estratégia evolutiva do pertencimento a etnia específica.
04. Família nuclear: a estratégia evolutiva de readequação a família nuclear credora.
05. Gênero: a estratégia evolutiva do sexossoma proexogênico.
06. Idiossincrasias: a estratégia evolutiva de recursos somáticos constritores.
07. Macrossoma: a estratégia evolutiva do recebimento de macrossoma.
08. Migração: a estratégia evolutiva da migração em prol da autoproéxis.
09. Nome: a estratégia evolutiva da senha onomástica.
10. País: a estratégia evolutiva da ressoma no Brasil.
11. Profissão: a estratégia evolutiva do encontro de destino a partir da profissão.
12. Século: a estratégia evolutiva da ressoma no Século XX.
13. Temperamento: a estratégia evolutiva da adequação temperamental à família.
14. Tipo físico: a estratégia evolutiva da genética pessoal mais promissora.
15. Trabalho: a estratégia evolutiva de ressarcimento grupocármico no trabalho.
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Reciclologia. Vale lembrar serem as reciclagens existenciais denominador comum da
neoversão existencial das conscins em geral.
Interprisiologia. Na grande nave terrestre, os compassageiros evolutivos, sejam consréus ressomadas, pré-intermissivistas ou intermissivistas, mantêm em conjunto a responsabilidade, em níveis variados, pela convivialidade, a intercooperação e a interassistência em busca da viragem Planeta-Hospital–Planeta-Escola.
Interassistenciologia. Cabe à conscin interessada optar por alinhar-se na equipe dos assistidos ou dos assistentes, em prol da Evoluciologia.
Paradever. A despeito das finalidades evolutivas cosmoéticas das operações transmigraciológicas, torna-se paradever da conscin intermissivista, em neoversão existencial, atuar diuturnamente na evitação de transmigrações a menor e na profilaxia de melexes pós-ressomáticas,
nos ensaios teáticos da Pararreurbanologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a neoversão existencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
02. Autoparaprocedência cursista: Intermissiologia; Homeostático.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
05. Crescendo paraperfilológico: Seriexologia; Homeostático.
06. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
07. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
08. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
09. Neoego: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Neo-História: Historiografologia; Neutro.
11. Neomesologia: Intrafisicologia; Neutro.
12. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
13. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
14. Périplo evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
15. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.

A NEOVERSÃO EXISTENCIAL É CONDIÇÃO ÍMPAR NO PÉRIPLO EVOLUTIVO PLANETÁRIO. VALE ORTOPENSENIZAR
E ATUAR COM DETERMINAÇÃO PARA MELHOR USUFRUIR
DA RESSOMA, INTERASSISTINDO, NA ERA DA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se lúcido(a) para o ineditismo do momento existencial planetário? Qual grau de empatia, proatividade e interassistencialidade vem
exercendo na convivência com os compassageiros evolutivos terrestres?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
95 a 100, 206 e 1.112.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.474 e 1.476.
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NEUROCONSCIENCIOLOGIA
(PARANEUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Neuroconscienciologia é a Neurociência, sob enfoque do paradigma
consciencial, aplicada ao estudo das manifestações conscienciais através do sistema nervoso
e, prioritariamente, centrada na compreensão do cérebro enquanto órgão de conexão entre a vida
consciencial intra e extrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra neuro deriva do idioma Grego, neurôn, “nervo; fibra; sistema
nervoso”. Apareceu, em cultismos das Biociências, a partir do Século XIX. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego,
lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Neurociência conscienciológica. 2. Autopesquisologia neurológica
multidimensional. 3. Pesquisa participativa do próprio cérebro. 4. Holofilosofia da mente.
Neologia. O vocábulo Neuroconscienciologia e as 3 expressões compostas Neuroconscienciologia Básica, Neuroconscienciologia Experiente e Neuroconscienciologia Avançada são
neologismos técnicos da Paraneurologia.
Antonimologia: 1. Heteropesquisa neurológica. 2. Neurociência convencional.
Estrangeirismologia: o executive brain; a Neuroscience; o neurobabble; a synaptic
pruning; o sensus communis; a apex mentis; o savantism; o autistic brain; a neuronetwork;
o brain scam.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto aos processos subcognitivos, cognitivos e paracognitivos.
Megapensenologia. Eis 2 megapensene trivocabular relativos ao tema: – Cérebro: consciência intrafísica. Neuroconscienciologia: autodiscernimento neurológico.
Citaciologia: – Mens agitat molem (Eneida, de Virgílio; 70–19 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Neuroconscienciologia; os neuropensenes;
a neuropensenidade; os paraneuropensense; a paraneuropensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os paracognopensenes; a paracognopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os geropensenes; a geropensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade.
Fatologia: a vanguarda dos neurocientistas fazendo autopesquisas multidimensionais
dos próprios cérebros correlacionadas às heteropesquisas cerebrais; a vida intracerebral; a vida intrapsíquica; a vida mental; as implicações bioéticas da vida vegetativa; os dilemas da distanásia,
ortotanásia e eutanásia nas UTIs; o sujeito cerebral; o cérebro novo de cada vida; o senso comum
atrás da testa; a cerebração evolutiva; o despertamento autocognitivo; as disciplinas intracerebrais; as distorções cognitivas e mnemônicas de origem cerebral; as diferenças na cognição entre
o cérebro masculino e o cérebro feminino; a variação de tamanho cerebral durante o período
menstrual; a assimetria cerebral entre o hemisfério direito e esquerdo; a neuroplasticidade; a consciência materializada no cérebro e a dependência da quantidade e qualidade das sinapses para viver bem; o macrocérebro; os engramas; os memes; os neurocorrelatos dos subsunçores; o dicionário cerebral analógico poliglótico; o cérebro precário; a discriminação social das doenças neuropsiquiátricas; o cérebro autista; as cerebropatias; os desequilíbrios neuroquímicos nos cérebros de
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criminosos; o mau funcionamento cerebral decorrente dos fenômenos paragenéticos e epigenéticos; a demência cerebral precoce; a demência vascular; o Alzheimer; a perda da flexibilidade no
pensamento; a esclerose mental; o adormecimento intelectual; a cerebrastenia; as antigas percepções religiosas das doenças mentais; a lavagem cerebral; a lavagem subcerebral; a lavagem paracerebral; os limites impostos pelo restringimento cerebral; a necessidade fisiológica diária de
8 horas de sono (em média) para equilíbrio dos circuitos neuroniais; os ranços neurocientíficos da
Frenologia; o autassédio neurogênico; os bloqueios corticais causados por auto e heterassédio; as
irracionalidades pseudocognitivas; os esquemas cognitivos disfuncionais; a cefaleia (enxaqueca)
recorrente incapacitante; o alerta da cefaleia forte e súbita; a confusão mental causada pela neurotoxidade de alimentos, bebidas e drogas; a ausência de fluxo sanguíneo cerebral na experiência da
quase-morte (EQM); a importância da morte cerebral na doação de órgãos; a grande incidência
dos traumatismos cranianos em jovens; as sequelas neurológicas; a acatafasia; as doenças neurológicas congênitas; a amoralidade através do subcérebro abdominal; o subcérebro protorreptiliano; a hipocerebralidade da consciênçula; a microcefalia; o dilema bioético da anencefalia; o aborto neocognitivo e paracognitivo pelos deficits de atenção do lobo frontal; as podas neuronais da
adolescência; a neurossenilidade; a inexistência do transplante de cérebro; o osso esfenóide na base do crânio; o papel da glândula pineal no intercâmbio interdimensional; o papel do lobo frontal
na autogestão proexológica; a Neurofisiologia da meditação; a popularização do saber neurocientífico; a neuroproteção; a neurodiversidade; a neuroascese; a neurossociabilidade; o neurodarwinismo; os filtros da neurocognição diuturna; o dualismo cérebro-consciência; a preservação da
identidade apesar das constantes mudanças cerebrais; o debate sobre a localidade ou não localidade cerebral dos atributos mentais; a prioridade e precocidade dos cuidados neuroprofiláticos
a partir da meia-idade; o antienvelhecimento cerebral; a resposta de 30% aos tratamentos com
placebo evidenciando a relação mente-cérebro; as hipóteses conscienciológicas para os mistérios
do neuroprodígio no savantismo; as potencialidades cerebrais ainda desconhecidas; a pensenosfera hígida potencializando a interação cérebro-paracérebro; o neurofeedback nas técnicas complementares de medicina mente-corpo (Mind-Body Medicine); as contribuições dos Serenões no
neurodesenvolvimento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraneuroproteção; a Paraneurofisiologia do parapsiquismo; a sinalética parapsíquica avançada e os pares cranianos; as extrapolações na descoincidência do paracérebro; o banho energético do amparador causando arrepios no corpo físico simultaneamente às repercussões cerebrais orientadoras das cognições e paracognições prioritárias; a projeção consciente deixando o cérebro vazio; a decantação
do paracérebro no cérebro; o dicionário paracerebral; a qualidade assistencial da neuroectoplasmia; a paraneuroplasticidade; a paraneurocognição; as paracerebropatias; as paraneurocirurgias;
a confluência do momento evolutivo com o espaço neuromental apropriado para as retrocognições evolutivas, sadias e interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vida consciencial intrafísica–vida consciencial extrafísica; o sinergismo células gliais–neurônios; o sinergismo sinapses-parassinapses; o sinergismo
atividade cerebral–cogitação paracerebral; o sinergismo contrações cranianas–mobilização
energética; o sinergismo sinapses elétricas–sinapses químicas; o sinergismo patológico cérebro
autista–consciência autista.
Principiologia: o princípio do restringimento consciencial evolutivo periódico; o princípio conscienciocêntrico da evolução; o princípio organizador dos saberes; o princípio da seriexialidade; o princípio da atualização parapsíquica em cada novo cérebro; o princípio da inalienabilidade holobiográfica; o princípio das convicções neuroniais.
Codigologia: o código pessoal de Higiene Mental; o código sanitário pessoal; o código
neurocosmoético atualizado; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria do Homo sapiens serenissimus;
a teoria da equilibração das estruturas cognitivas.
Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da circulação energética coronochacra-frontochacra (circuito); a técnica da contração craniana aditivando a voliciolina; as técnicas de neuroimagem (TC – Tomografia computadorizada; RNM – Ressonância Nuclear Magnética; PET – Positron Emission Tomography; SPECT – Single Positron Emission
Computed Tomography; RNM-f – Ressonância Nuclear Magnética Funcional).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da ectoplasmia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; os futuros laboratórios de Neuroconscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da
Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paraneurologia.
Efeitologia: o efeito da neuroectoplasmia sobre o assistente e o assistido; o efeito terapêutico da vida consciencial intracerebral; o efeito cortical do arco voltaico craniochacral;
o efeito neurológico do detalhismo sadio (atenção aos detalhes de tudo); o efeito cerebral do parto laborioso e o uso do fórceps; os efeitos neurodegenerativos dos glicocorticoides endógenos
liberados no estresse; o efeito da Internet sobre o cérebro; os efeitos dos videogames sobre
o desenvolvimento cerebral; os efeitos negativos das drogas sobre os neurotransmissores do cérebro; os efeitos da hipnose no cérebro; o efeito da música na recuperação dos acidentes vasculares cerebrais (AVCs); os efeitos do estudo contínuo ao longo da vida; os efeitos placebo
e nocebo na abordagem complexa da Sociopsiconeuroendocrinoimunologia.
Neossinapsologia: as sinapses; as neossinapses; as parassinapses; as neoparassinapses.
Ciclologia: o ciclo intrafísico-extrafísico; o ciclo projetivo (etapas intra e extracerebrais); o ciclo sono-vigília; o ciclo menstrual; o ciclo da vida.
Enumerologia: a bradifrenia; a disfrenia; a esquizofrenia; a hebefrenia; a ideofrenia;
a oligofrenia; a parafrenia; a taquifrenia.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio cérebro-cerebelo; o binômio
cérebro reduzido–paracérebro ocioso; o binômio encolhimento cerebral–encolhimento consciencial; o binômio paracérebro-paraciência; o binômio frenológico córtex cerebral–caixa craniana;
o binômio mentalsoma-paracérebro; o binômio sinapses preparadas–acesso multidimensional;
o binômio neurolucidez precoce–neurodiscernimento maduro.
Interaciologia: a interação sináptica interneuronal; a interação lobo frontal–funções
executivas da vida; a interação cérebro-cerebelo; a interação subcérebro abdominal–porão
consciencial; a interação sinapses-parassinapses; a interação sistema nervoso–sistema imunológico; a interação hemisfério direito–hemisfério esquerdo; a interação recuperação de cons–criação de neossinapses; a interação atributos conscienciais–correlatos neurais; a interação cérebro-máquina; a interação bioenergias-cérebro; a interação neurovisão-cosmovisão.
Crescendologia: o crescendo subumanidade–Humanidade–Para-Humanidade; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo vivências-registros-memórias-reflexões-ressignificações-reciclagens-avanços; o crescendo atenção-concentração-focalização-cerebração-paracerebração-extrapolação.
Trinomiologia: o trinômio subcérebro-cérebro-paracérebro; o trinômio neuroplasticidade-neurorresiliência-neurorreciclagem; o trinômio estudo-sinapses-cons.
Polinomiologia: o polinômio subcérebro-cérebro-mente-paracérebro-mentalsoma-consciência.
Antagonismologia: o antagonismo perdas neuronais / aumento das sinapses; o antagonismo cérebro assimétrico / cérebro duplo simétrico; o antagonismo sinapses especializadas
/ incompetências específicas; o antagonismo envelhecer / amadurecer; o antagonismo intelectualidade / consciencialidade.
Paradoxologia: o paradoxo do restringimento intracerebral evolutivo das consciências
(necessidade ressomática de perder lucidez para evoluir); o paradoxo da memória mais eficiente
pelo menor registro (esquecimento) do insignificante, variante mnemônica do paradoxo da escolha mais-menos.
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Politicologia: a cerebrocracia; a autocracia pelo subcérebro (subcerebrocracia); a paracerebrocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do uso e desuso aplicada ao cérebro; a lei da sobrevivência humana;
a lei da renovação constante aplicada às sinapses.
Filiologia: a discernimentofilia; a neossinapsofilia; a intelectofilia; a cerebelofilia; a subcerebrofilia; a cerebrofilia; a paracerebrofilia.
Fobiologia: a logofobia; a neurofobia; a parapsicofobia; a psicofobia; a sonofobia.
Sindromologia: a síndrome da cabeça explosiva; a síndrome savant; a síndrome da dispersão consciencial desperdiçando as potencialidades cerebrais; as síndromes neurológicas;
a síndrome de Wernicke-Korsakoff.
Maniologia: a base neurológica das manias.
Holotecologia: a cerebroteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a macrossomatoteca;
a mnemoteca; a neuroteca; a psicoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Neuroconscienciologia; a Paraneurologia; a Parafisiologia; a Paraneurofisiologia; a Mentalsomatologia; a Paracerebrologia; a Cerebrologia; a Gerontocerebrologia; a Sinapsologia; a Parassinapsologia; a Intraconscienciologia; a Descoincidenciologia; a Neuropsicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a conscin excêntrica; a conscin lúcida; a consciência poliédrica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os neurocientistas eletronóticos (maioria)
e os dualistas (minoria); a conscin tricerebral.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o intermissivista; o projetor
consciente; o agente retrocognitor; o autodidata; o consciencioterapeuta; o filósofo da mente;
o neurocientista; o neuroconscienciólogo; o mentalsomatólogo; o parapsiquista; o macrossômata;
o savant; o superdotado.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a intermissivista; a projetora
consciente; a agente rerocognitora; a autodidata; a consciencioterapeuta; a filósofa da mente;
a neurocientista; a neuroconsciencióloga; a mentalsomatóloga; a parapsiquista; a macrossômata;
a savant; a superdotada.
Hominologia: o Homo sapiens neuronalis; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens
subcerebralis; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens rationalis;
o Homo sapiens paracerebralis; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Neuroconscienciologia Básica = a autopesquisa do(a) jovem para domínio da subcerebralidade (porão consciencial) em pleno vapor na fase preparatória da proéxis;
Neuroconscienciologia Experiente = a autopesquisa do(a) geronte para domínio da cerebralidade
(cobertura tricerebral) em plena produção intelectual diuturna; Neuroconscienciologia Avançada
= a autopesquisa do(a) parapsiquista para domínio da paracerebralidade (portal interdimensional)
em plena função no maximecanismo interassistencial evolutivo.
Culturologia: a cultura do cérebro (Neurocultura); a cultura anticerebral das drogas;
a cultura do cerebelo; a cultura do subcérebro (Robéxis); a cultura do paracérebro (CCCI).
Complexologia. A consciência é o tema de pesquisa mais complexo, importante e prioritário no contexto evolutivo. O cérebro é o objeto mais complexo do universo físico e principal
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órgão somático regulador da manifestação intrafísica da consciência. A Neuroconscienciologia,
através do paradigma consciencial, potencializa o entendimento sobre a complexidade mente
/ cérebro e cria pontes neocognitivas entre as investigações das Neurociências e os questionamentos da Filosofia da Mente.
Neociências. Eis 11 neodisciplinas, abaixo citadas em ordem funcional, para ampliar
a noção do impacto das pesquisas em Neuroconscienciologia:
01. Neuroconscienciometrologia. Para auxiliar na autopesquisa neuroconscienciológica
e favorecer o uso racional do cérebro humano está sendo desenvolvido o Neuroconscienciograma
ou planilha técnica para autoconscienciometria (Neuroconscienciometria) da subcerebralidade,
cerebralidade e paracerebralidade.
Qualidades. Essas qualidades conscienciais estão intimamente relacionadas à neuroconsciencialidade ou qualidade avaliativa do nível de maturidade quanto ao tempo intracerebral
ou domínio da consciencialidade através do cérebro e o grau de estabilização pensênica alcançado
na vida humana.
02. Neuroparapercepciologia. As pesquisas neurocientíficas do parapsiquismo podem
ganhar com o aumento de pesquisadores sensitivos voluntários com autoconhecimento teático em
Neuroconscienciologia. O conscienciólogo ou cientista parapsíquico participativo autoconsciente
promove o desenvolvimento do parapsiquismo através do domínio bioenergético para alcançar,
regularmente, a descoincidência do holossoma e o irrompimento do paracérebro.
Correlações. As correlações entre os parafenômenos e os métodos de investigação
cerebral podem proporcionar evidências objetivas da realidade dualística do universo (Consciência e Energia).
Prioridade. No entanto, a prioridade da Neuroconscienciologia na investigação parapsíquica é produzir conhecimentos e evidências de neurocorrelatos confiáveis para orientar a melhor
utilização do cérebro no transcorrer do desenvolvimento ou amadurecimento parapsíquico (neuroparapsiquismo).
03. Neuroconscienciopatologia. As experimentações teáticas intrafísicas podem causar
no desenvolvimento biográfico da existência humana desvios mínimos ou rupturas incapacitantes
com menor ou maior dano na estrutura cerebral.
Distúrbios. Assim todos os distúrbios psicológicos, psiquiátricos ou neurológicos marcam profundamente a vida de quem os sofre ou convive, tornando fundamental a pesquisa dos
fatores patogenéticos, patoplásticos e psicoplásticos intra e extrafísicos para direcionar a correção
dos desvios e reparo dos danos cerebrais sem agravar ainda mais o problema.
Iatrogenia. Tratar medicamentosamente sintomas não derivados diretamente do processo neuropatológico é iatrogenia irresponsável dificultadora do restitutio ad integrum.
04. Neuroconsciencioterapia. A Neuroconsciencioterapia é a neotécnica, em desenvolvimento, para heterajuda e autocura da manifestação consciencial fundamentada na Neuroconscienciologia ou pesquisa da interação entre consciência e sistema nervoso (cérebro), e no papel do cérebro na terapia evolutiva da consciência.
Objetivos. Os objetivos da Neuroconsciencioterapia são: controle da subcerebralidade,
otimização da cerebralidade e cultivo sadio da paracerebralidade.
Terapia. A Terapia Neurocognitiva sob enfoque do paradigma consciencial é exemplo
de outro importante foco de investigação neuroconsciencioterápica.
05. Neurorrecexologia. As convicções neuronais por meio das sinapses e esquemas
cognitivos tornam cada consciência intrafisicalizada singular e fundamentam a neurodiversidade.
Todo padrão pensênico, todo conjunto de trafores e trafares correspondem a padrão de neurofuncionamento específico.
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Mudanças. As mudanças conscienciais precisam, inevitavelmente, de mundanças neurológicas das sinapses ou reciclagem das convicções sinápticas (neurorreciclagem). Portanto, existe
certa inércia neurológica ao promover mudanças na manifestação consciencial devido ao fato de
as sinapses precisarem de tempo intrafísico para refazimento. Esse neurofato está entre as principais causas de frustração e autoconflito dos reciclantes.
06. Neurocosmanálise. A partir da Década do Cérebro (1991–1999) começou-se a investir milhões de dólares em pesquisas neurocientíficas e houve explosão nas publicações promovendo o destaque das Neurociências. Diariamente são publicados grande quantidade de artigos
científicos com novos neurofatos e existem milhares de revistas, seções de jornal, blogs, e sites de
divulgação científica especializados em difundi-los em linguagem mais acessível.
Cenário. Esse cenário favorece e justifica a proposição da subespecialização do Cosmograma denominada Neurocosmograma.
07. Neuroinvexologia. A técnica da Invéxis promove a manifestação da maturidade
consciencial desde a juventude. Neste processo, importantes aspectos neuroconscienciológicos
estão envolvidos, entre eles destacam-se: as reconfigurações sinápticas da adolescência, o controle subcerebral e aumento da autocrítica pelo lobo frontal.
Pesquisa. A Neuroinvexologia é a pesquisa interdisciplinar da inversão existencial e as
implicações cerebrais fundamentadas na abordagem neuroconscienciológica ou investigação
conscienciológica das Neurociências.
08. Neurolexicologia. O valor dos dicionários e dos significados das palavras nas pesquisas da Conscienciologia é fato evidente. Toda percepção no mundo intrafísico somente existe
para a conscin se esta consegue processar e articular os conceitos em palavras, disso decorre a importância dos chamados dicionários cerebrais.
Compilação. Trata-se da compilação neurológica parcial das ideias e conceitos afins
promovido pela conscin semperaprendente sendo indicador do nível de discernimento lexical
e cognitivo já alcançado na atual existência.
Dicionário. Complementarmente, toda parapercepção para ser comunicada de maneira
eficiente também precisa de palavras ou neologismos para entrosar o dicionário paracerebral com
o cerebral. As pesquisas da Neurolexicologia visam otimizar o desenvolvimento dos dicionários
cerebrais e paracerebrais.
09. Neuroproexologia. O córtex pré-frontal, atrás da testa, é a principal parte do cérebro
responsável pela aquisição e representação das informações abstratas sobre os conceitos, regras
e princípios gerais extraídos da experiência. Tais informações são chaves para a inteligência
e para a capacidade de planejamento e execução das ações do indivíduo considerando o contexto
exterior e as motivações e objetivos interiores. Danos e distúrbios no córtex pré-frontal causam
a Síndrome Disexecutiva, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é importante exemplo desta síndrome.
Soluções. As pesquisas da Neuroproexologia buscam evidenciar os neurocorrelatos da
proéxis, apontando soluções, técnicas e terapias inovadoras.
10. Neurosserenologia. A hipótese conscienciológica do Homo sapiens serenissimus
é fundamental para o entendimento do processo evolutivo da consciência. As características do
Serenão revelam grande maturidade dos atributos conscienciais e indicam a possibilidade de predomínio do paracérebro sob o cérebro nas manifestações.
Contribuições. A Neurosserenologia investiga as possíveis contribuições dos Serenões
intrafísicos no desenvolvimento das funções cerebrais ao longo da evolução biológica do Homo
sapiens.
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11. Neuromacrossomatologia. A consciência surge simples e torna-se complexa no devir evolutivo. A evolução consciencial é dinâmica e promove constantes desequilíbrios e reequilíbrios na estrutura holossomática. O cérebro representa instrumento de auxílio na equilibração
pensênica evolutiva pela função filtrante, entre outras. A Paragenética de Serenões, evoluciólogos
e despertos ressomados pode produzir neuromacrossomas otimizados para tal equilibração.
Taxologia. Sob a ótica da Neuroconscienciologia, eis, na ordem alfabética, a lista de 50
temas já estudados no âmbito das Neurociências passíveis de ampliação pela aplicação do paradigma consciencial:
01. Neuroanatomia.
02. Neuroantropologia.
03. Neuroarte.
04. Neurobiologia.
05. Neurocirurgia.
06. Neurocitologia.
07. Neurocriminologia.
08. Neurocultura (Neuroculturologia).
09. Neurodidática.
10. Neurodireito (Neurolaw).
11. Neuroeconomia.
12. Neuroeducação.
13. Neuroembriologia.
14. Neuroendocrionologia.
15. Neuroengenharia.
16. Neuroepidemiologia.
17. Neuroestética.
18. Neuroética.
19. Neuroetologia.
20. Neurofenomenologia.
21. Neurofilosofia.
22. Neurofisiologia.
23. Neurofisioterapia.
24. Neurogastroenterologia.
25. Neurogenética.
26. Neurogeriatria.
27. Neurogerontologia.
28. Neuroginástica.
29. Neuroimagem (Neuroimaginologia).
30. Neuroimunologia.
31. Neuroinfectologia.
32. Neuroinformática.
33. Neurolinguística.
34. Neuromarketing.
35. Neuromiologia.
36. Neuroncologia.
37. Neuronutrologia.
38. Neuropatologia.
39. Neuropedagogia.
40. Neuropolítica (Neuropoliticologia).
41. Neuropsicofarmacologia.
42. Neuropsicologia.
43. Neuropsiquiatria.
44. Neuroquímica.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Neurorradiologia.
Neurossociologia.
Neurotecnologia.
Neuroteologia.
Neurotoxicologia.
Neurotraumatologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Neuroconscienciologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
03. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
05. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
06. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
08. Irrompimento do paracérebro: Paracerebrologia; Homeostático.
09. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
11. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
12. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Subcerebralidade: Parapatologia; Nosográfico.
14. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Vida intrapsíquica: Cerebrologia; Neutro.

AS PESQUISAS DA NEUROCONSCIENCIOLOGIA PROMOVEM A SUPERAÇÃO SUBCEREBRAL, A VIVÊNCIA LÚCIDA
INTRACEREBRAL E O ABERTISMO PARACEREBRAL IMPULSIONANDO A LONGEVIDADE PRODUTIVA DO PROEXISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz pleno uso do próprio cérebro? Sabe como
otimizar a qualidade de vida consciencial intracerebral? Qual o nível de estabilização pensênica
mantido por você nesta vida?
Bibliografia Específica:
1. Amen, Daniel G.; Transforme seu Cérebro transforme sua Vida: Um Programa Revolucionário para
Vencer a Ansiedade, a Depressão, a Obsessividade, a Raiva e a Impulsividade; 320 p.; 19 caps.; 23 x 16 cm; br.; Mercuryo; São Paulo, SP; 2005; páginas 14, 15, 120 e 124.
2. Beauregard, Mario; & O’Leary, Denyse; O Cérebro Espiritual: Uma Explicação Neurocientífica para
a Existência da Alma; 444 p.; 10 caps.; 23 x 15,5 cm; br.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 11 e 157.
3. Bennett, M. R.; & Hacker, P. M. S.; Fundamentos Filosóficos da Neurociência; 498 p.; 14 caps.; 23,5
x 16 cm; br.; Instituto Piaget; Lisboa, Portugal; 2005; páginas 31 e 63.
4. Júnior, Ismael Pinheiro; O Paracérebro: Novos Horizontes para a Medicina; 190 p.; 22 caps.; 21 x 15,5
cm; br.; PUC-Goiás; Goiânia, GO; 2010; página 51.
5. Lambert, Kelly; & Kinsley, Craig Howard; Neurociência Clínica: As Bases Neurobiológicas da Saúde
Mental; 500 p.; 13 caps.; 28 x 21 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 100, 101, 293 e 303.
6. LeDoux, Joseph; O Cérebro Emocional: Os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional; 332 p.; 9 caps.;
3ª Ed.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 18, 19, 81 e 82.
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7. Taylor, Jill Bolte; A Cientista que curou seu Próprio Cérebro: O Relato da Neurocientista que viu
a Morte de Perto, reprogramou sua Mente e ensina o que Você Também pode Fazer; 223 p.; 20 caps.; 21 x 13,5 cm; br.;
Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 29 e 31.
8. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnicas de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 31.
9. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 183, 187, 325, 393, 536 e 1.030.
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NEUROINVEXOLOGIA
(NEUROCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Neuroinvexologia é a especialidade da Neuroconscienciologia aplicada
aos estudos específicos das causas e efeitos no sistema nervoso relacionados à prática da técnica
da invéxis da conscin intermissivista, homem ou mulher.
Tematologia.Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição neuro deriva do idioma Grego, neûron,
“nervo; fibra”. O vocábulo inversão procede do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição
em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar;
deitar abaixo; inverter; transtornar”. 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 existência real”. Apareceu também no Século XIX. O segundo elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Neurociência Invexológica. 2. Neurologia Invexológica. 3. Pesquisologia neuroconsciencial do inversor existencial.
Neologia. O vocábulo Neuroinvexologia e as duas expressões compostas Neuroinvexologia Preparatória e Neuroinvexologia Executiva são neologismos técnicos da Neuroconscienciologia.
Antonimologia: 1. Neurorrecexologia. 2. Neurociência Convencional. 3. Neurologia
Infantojuvenil Convencional. 4. Pesquisologia Neuroconsciencial do reciclante existencial.
Estrangeirismologia: a synaptic pruning otimizada; a visão nature versus nurture; a visão nature via nurture; a visão tabula rasa; a lucidez quanto ao garbage in, garbage out na manifestação neurocognitiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à automanisfestação cerebral do inversor ou inversora existencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Invéxis: catalisador neuronal. Inversor também envelhece. Paracérebros superam cérebros.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da aplicação da técnica da invéxis; o holopensene
proexogênico favorecendo a higidez sináptica; a superação do holopensene hedonista na juventude; o holopensene da tares na manifestação consciencial desde a mocidade; o holopensene heurístico cosmoético desde a infância; a ortopensenidade estruturando as conexões sinápticas ao longo
da vida humana; os neuropensenes; a neuropensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o estudo dos neuropensenes específicos vivenciados na
prática da invéxis.
Fatologia: a hipótese de estudo de a inversão existencial favorecer a maturescência do
sistema nervoso central (SNC) em desenvolvimento; a neuroplasticidade em prol da lucidez;
a compreensão do veículo somático enquanto ferramenta essencial à consecução da proéxis;
a tentativa de assentamento do sistema nervoso evitando vícios e pecadilhos adolescentes; a manifestação precoce e sadia do córtex pré-frontal; o equilíbrio na manifestação do sistema límbico
desde a adolescência; a reestruturação das convicções neuronais na manifestação consciencial do
inversor; a neofilia cosmoética como profilaxia dos bloqueios corticais; o aproveitamento da maturação do sistema nervoso para a aplicação das recins; a memória humana priorizada desde a juventude; o uso dos desbloqueios corticais para a manifestação consciencial lúcida; as ideias cosmoéticas inatas norteando as escolhas evolutivas; o desenvolvimento da volição evolutiva desde
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jovem; as antecipações lúcidas; as escolhas dos grupos evolutivos; a gregariedade profilática;
a identificação das amizades ociosas; o uso evolutivo do próprio corpo; o sexo biológico afetando
a aplicação da técnica da invéxis; a adequação das necessidades somáticas à consecução da proéxis; o preparo para o macrossoma; a superdotação; as altas habilidades aplicadas à evolução pessoal desde jovem; a flexibilidade cognitiva cultivada; o emprego da tecnologia como treino neurocognitivo cosmoético; o cérebro analógico cultivado pela valorização da cognição; os dicionários cerebrais favorecendo juventude mais sadia e adultidade mais produtiva; o autodidatismo evolutivo; o aproveitamento das janelas de aprendizagem; a reserva cognitiva fruto da priorização
cognitiva; a longevidade saudável devido à autopriorização lúcida precoce; a profilaxia antidemencial; a compreensão e bom uso da Cronologia Humana; a superação do etaísmo; a maturidade
do sistema nervoso sendo afetada positivamente pela recuperação de cons ao longo da existência;
a antecipação da desperticidade viabilizada pela equilibração entre cognição e emoção; a tridotação consciencial; a cognição social ampliada no Grinvex.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático atenuando os excessos emocionais da adolescência; a precocidade parapsíquica repercutindo no desenvolvimento
sadio da personalidade; a sinalética energética e parapsíquica pessoal auxiliando nas escolhas
evolutivas desde a infância; a antecipação da tenepes acelerando o ortocentramento neurológico;
as interfusões cosmoéticas entre o cérebro do assistente intrafísico e o paracérebro do amparador
extrafísco gerando homeostasia holossomática; os extrapolacionismos parapsíquicos na juventude
promovidos pelos amparadores extrafísicos; a biparacerebralidade; as antecipações evolutivas
demonstrando a manifestação paracerebral sadia; as conexões intermissivas atuando ao longo da
existência; a ação dos amparadores extrafísicos no paracérebro do(a) inversor(a); a predominância
parassináptica; a materialização do Curso Intermissivo (CI) através da saúde neurocognitiva;
a multidimensionalidade na condição de norma existencial; o restringimento paracerebral; a atenção saltuária bloqueando o desenvolvimento da projetabilidade desde a adolescência; a paraneuroplasticidade; o parapsiquismo influenciando a epigenética no desenvolvimento neural.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo Curso Intermissivo–
–Memoriologia–Autoproexologia; o sinergismo Curso Intermissivo avançado–aplicação da técnica da invéxis; o sinergismo cérebro da conscin–paracérebro do amparador; o sinergismo número de neurônios–quantidade de sinapses; o sinergismo memória cultivada–retrocognições
acessadas na aplicação da invéxis; o sinergismo dicionários cerebrais–parapsiquismo intelectual
ainda na imaturidade biológica.
Principiologia: o princípio da causalidade aplicado à Neuroinvexologia; o princípio
Hebbiano do fire together–wire together; o princípio da descrença (PD) desde a juventude;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) invexológico; o princípio do posicionamento pessoal
(PPP) aplicado na invéxis; o princípio do restringimento consciencial evolutivo periódico.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal invexológico;
o código pessoal de saúde consciencial; a superação dos códigos consagrados; o código genético; o código paragenético.
Teoriologia: a teoria das múltiplas inteligências; a teoria da inteligência evolutiva (IE);
a teoria da evolução biológica; a teoria da evolução consciencial; a teoria da estabilização pensênica.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da tenepes desde a juventude; a técnica do
estado vibracional profilático; a técnica do arco voltaico; a técnica da imobilidade física vígil
(IFV); a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica do cosmograma; a técnica da autorreflexão
de 5 horas; a técnica do megaconhecimento.
Voluntariologia: o voluntariado focado na lucidez evolutiva das consciências; o voluntariado tarístico indicando superação da manifestação emocional.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética pessoal; o laboratório conscienciológico da projetabilidade lúcida; o laboratório conscienciológico Projetarium; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da docência itinerante; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico de ectoplasmia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Invexologia;
o Colégio Invisível da Macrossomatologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Paraneurologia; o Colégio Invisível
da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito invexológico; o efeito da neurectoplasmia nas diferentes faixas etárias; o efeito do neurectoplasma continuamente trabalhado; o efeito da desrepressão consciencial do inversor; o efeito da consciência sobre o cérebro; o efeito neurocognitivo do ciclo menstrual na jovem inversora; o efeito profilático do EV sobre a saúde cerebral; o efeito da técnica do
arco voltaico sobre as sinapses e metabolismo cerebral; o efeito do uso racional e evolutivo do
soma; o efeito da interassistencialidade diária; o efeito da vida consciencial; o efeito da rotina
útil desde a juventude; o efeito dos hábitos saudáveis desde a juventude; os efeitos do desenvolvimento do poliglotismo na infância; os efeitos sadios das autorretrocognições sadias precoces;
o efeito da precocidade parapsíquica sadia sobre o sistema nervoso; o efeito da superdotação
consciencial aplicada à proéxis; o efeito profilático antidemencial da técnica da invéxis.
Neossinapsologia: o ambiente neossinaptogênico; o uso precoce da tenepes na condição
de laboratório autocrítico promovendo neossinapses; a consolidação neossináptica a partir da
teática verponológica desde a juventude.
Ciclologia: o ciclo sono-vigília; o ciclo projetivo.
Binomiologia: o binômio invéxis-recéxis; o binômio cérebro saudável–paracérebro manifesto; o binômio prevenção-longevidade; o binômio juventude madura–máxima longevidade lúcida.
Interaciologia: a interação causa-efeito na estrutura neural em resposta à aplicação da
técnica da invéxis; a interação mente-cérebro; a interação glia-neurônio; a interação sinapse-parassinapse; a interação cérebro-paracérebro; a interação paraprocedência–mesologia proexogênica; a interação pensamento-sentimento-energias; a interação sistema límbico–lobo frontal.
Crescendologia: o crescendo invéxis-tenepes-desperticidade-ofiex; o crescendo infância–adolescência–adultidade–terceira idade; o crescendo nootropismo farmacológico–nootropismo parapsíquico; o crescendo cérebro triuno–cérebro poliédrico; o crescendo triatleta conscienciológico–geronte autor desperto completista.
Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio Genética-Mesologia-Paragenética.
Polinomiologia: o polinômio subcérebro-cérebro-mente-paracérebro-mentalsoma-consciência.
Antagonismologia: o antagonismo drogadição / invéxis; o antagonismo triatleta cerebelar / triatleta conscienciológico; o antagonismo paracérebro / subcérebro; o antagonismo monismo / dualismo.
Paradoxologia: o paradoxo aparência física jovem–realidade consciencial madura.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a cerebrocracia; a subcerebrocracia;
a paracerebrocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço superando a lei do menor esforço; a lei do uso e desuso aplicada à condição seriexológica de inversão existencial.
Filiologia: a biofilia autoconsciente; a cogniciofilia; a conscienciofilia; a discernimentofilia; a evoluciofilia; a invexofilia; a neofilia; a reciclofilia; a cerebrofilia; a paracerebrofilia.
Fobiologia: a cogniciofobia; a evoluciofobia; a invexofobia; a neofobia; a parapsicofobia; a proexofobia; a reciclofobia.
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Sindromologia: a síndrome do infantilismo; as síndromes neurodegenerativas; as síndromes demenciais; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a evitação das manias humanas desde a juventude.
Mitologia: os neuromitos; o mito do uso de apenas 10% do cérebro; o mito da exclusividade hemisférica.
Holotecologia: a neuroteca; a invexoteca; a recexoteca; a gerontoteca; a cognoteca;
a experimentoteca; a psicoteca.
Interdisciplinologia: a Neuroinvexologia; a Neuroconscienciologia; a Paraneurologia;
a Mentalsomatologia; a Invexologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Macrossomatologia; a Parageneticologia; a Holossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin jovem; a conscin adolescente; a conscin superdotada; a conscin
precoce; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin
tricerebral; a conscin tenepessista centenária lúcida.
Masculinologia: 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 reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o inversor existencial jovem; o inversor existencial adulto;
o inversor existencial geronte; o invexólogo; o intelectual; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o triatleta conscienciológico; o ofiexista; 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.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 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 reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a inversora existencial jovem; a inversora existencial adulta; a inversora existencial geronte; a invexóloga; a intelectual; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a triatleta conscienciológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
subcerebralis; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens paracerebralis; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens praecox.
V. Argumentologia
Exemplologia: Neuroinvexologia Preparatória = o estudo das causas e efeitos neurológicos na manifestação consciencial, através da análise dos desbloqueios cognitivos e paracognitivos avançados do inversor na fase preparatória da proéxis, até os 35 anos de idade física; Neuroinvexologia Executiva = o estudo das causas e efeitos neurológicos na manifestação consciencial,
através da análise dos desbloqueios cognitivos e paracognitivos avançados do inversor, já na fase
da consecução da proéxis da vida humana, a partir dos 36 anos de idade.
Culturologia: a cultura da neuróbica; a cultura do uso otimizado dos recursos cerebrais; a cultura da saúde holossomática; a anticultura da drogadição; a cultura da inteligência
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evolutiva; a superação da cultura do cerebelo; a cultura do paracérebro; a cultura da polimatia;
a cultura da aceleração da erudição; a cultura do planejamento proexológico otimizado.
Ontogenia. Atinente à Parafisiologia, eis duas hipóteses específicas sobre o sistema nervoso na fase preparatória da conscin, quando o soma está em maturação, mostrando predisposição
para a aplicação da técnica da invéxis:
1. Hodologia Neural. A poda sináptica, fenômeno neural de reorganização do sistema
nervoso em desenvolvimento, atua na eliminação de circuitos neurais selecionando sinapses específicas no indivíduo. Hipótese de pesquisa: no contexto do inversor existencial, a poda sináptica
atua facilitando a expressão de ideias inatas e comportamentos profiláticos.
2. Predominância frontal. O desenvolvimento do lobo frontal, notadamente o córtex
pré-frontal, é associado ao discernimento, ao juízo crítico, à ponderação e ao planejamento proéxico. Hipótese de pesquisa: no contexto do inversor existencial, o lobo frontal pode ser dinamizado, favorecendo o carregamento pensênico no pen ainda em idades iniciais evidenciando expressão predominante do paracérebro sobre o cérebro.
Taxologia. Sob a ótica da Neuroconscienciologia, eis proposta de 4 categorias de especialidades neuroinvexológicas, dispostas em ordem cronológica, com o objetivo de ampliar a visão
sobre o tema:
1. Neuroinvexologia Obstétrica. Os estudos comparativos da manifestação do inversor
durante a gestação, levando em conta o grupocarma e as eventuais repercussões posteriores na
aplicação da técnica da invéxis.
2. Neuroinvexologia Pediátrica. Os estudos comparativos da manifestação do inversor
durante a infância, levando em conta o desenvolvimento psicomotor inicial e as eventuais repercussões posteriores na aplicação da técnica da invéxis.
3. Neuroinvexologia Hebiátrica. Os estudos comparativos da manifestação do inversor
durante a adolescência, levando em conta as alterações somáticas e de convívio, e as eventuais repercussões posteriores na aplicação da técnica da invéxis.
4. Neuroinvexologia Gerontológica. Os estudos comparativos da manifestação do inversor veterano durante a ancianidade, levando em conta a lucidez neurológica parapsíquica e as
eventuais repercussões da aplicação da técnica da invéxis.
Efeitologia. Consoante a Longevologia, eis, em ordem alfabética, 7 indicadores capazes
de revelar os efeitos da aplicação da técnica da invéxis favorecendo a higidez do sistema nervoso
e a longevidade lúcida, produtiva e cosmoética:
1. Dieta. O uso técnico desde jovem da alimentação como fonte energética de qualidade
para as atividades parapsíquicas diuturnas e manutenção da cognição em alto nível, observando as
idiossincrasias alimentares pessoais e não sendo escravo de vícios velados.
2. Estimulação. O uso técnico desde jovem da atividade cognitiva estimuladora enquanto recurso antidemencial, utilizando a parapolimatia e o desenvolvimento dos dicionários cerebrais para a compreensão da vida multidimensional interassistencial.
3. Exercício. O uso técnico desde jovem da atividade física motivadora, atenta às necessidades do corpo para manter o sistema cardiovascular em pleno funcionamento, ajudando a combater os efeitos da viscosidade sanguínea aumentada na terceira idade, prejudicial à cognição
e à saúde somática.
4. Parapsiquismo. O uso técnico desde jovem do parapsiquismo assistencial no cotidiano permitindo agir com desenvoltura na manifestação do paracérebro nas interações multidimensionais, superando o próprio cérebro físico, notadamente na prática da técnica da tenepes.
5. Reciclagens. O uso técnico desde jovem da reciclagem pessoal enquanto conduta padrão ao longo da vida, identificando apriorismos, arrependimentos, autenganos, conflitos, limitações, mágoas, rancores, trafares e zonas de conforto, e agindo cirurgicamente na recomposição
pessoal, técnica profilática antidepressiva.
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6. Ritmos. O uso técnico desde jovem da ritmicidade biológica, identificando e utilizando a rotina como potencializador dos diversos atributos conscienciais ampliando a produtividade
pessoal na maturidade.
7. Sono. O uso técnico desde jovem do ciclo sono-vigília pessoal e o papel fundamental
na homeostase holossomática e vivência parapsíquica, tirando proveito das modificações naturais
no regime de sono para ampliar a produtividade assistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Neuroinvexologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aparvalhamento bovino: Antipriorologia; Nosográfico.
02. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
04. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
05. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
07. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
08. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
09. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
10. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
11. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Subcerebralidade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
14. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Vida intrapsíquica: Cerebrologia; Neutro.

AS PESQUISAS DA NEUROINVEXOLOGIA DEMONSTRAM
CAUSAS E EFEITOS HOMEOSTÁTICOS AMPLIFICADORES
DA NEUROCONSCIENCIALIDADE A PARTIR DA TÉCNICA
DA INVÉXIS NAS DIFERENTES ETAPAS DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera plausível os efeitos abrangentes da
aplicação autolúcida da técnica da invéxis na manifestação do sistema nervoso? Quais benefícios
evolutivos pode inferir quanto à neuroconsciencialidade?
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1. McEwen, Bruce S.; & Getz, Linn; Lifetime Experiences, the Brain and Personalized Medicine: An Integrative Perspective; Article; Metabolism: Clinical and Experimental; Newsletter; Monthy; Vol. 62; 1-S; 1 enu.; 51 refs.;
Naples, FL; USA; January; 2013; páginas 20 a 26.
2. Paus, Tomás; Keshavan, Matcheri; & Giedd, Jay N.; Why do Many Psychiatric Disorders emerge during
Adolescence?; Article; Nature Reviews Neuroscience; Newsletter; Monthy; Vol. 9; N. 12; Section: Perspectives; 3 gráfs.;
111 refs.; London; December, 2008; páginas 947 a 957.
3. Pinheiro Júnior, Ismael; O Paracérebro: Novos Horizontes para a Medicina; 190 p.; 22 caps.; 21 x 15,5
cm; br.; PUC-Goiás; Goiânia, GO; 2010; página 51 e 143 a 151.
4. Stern, Yaakov; Cognitive reserve in Ageing and Alzheimer's Disease; Article; Lancet Neurology; Newsletter; Monthy; Vol. 11; N. 11; Section: Personal View; 3 gráfs.; 58 refs.; London; November, 2012; páginas 1.006 a 1.012.
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
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NICHO DA NEOIDEIA
(VERPONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nicho da neoideia é o local ou locus da criatividade, especializado, onde
se introduz a ideia original, ou inédita, com as consequentes reciclagens e os efeitos espiralados,
na intra e na extrafisicalidade, daí gerados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo nicho provém do idioma Francês, niche, regressivo do verbo nicher, “fazer seu ninho”, derivado do idioma Latim, nidicare, e este de nidum, “ninho”. Surgiu no
Século XVII. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu,
na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra ideia vem do idioma
Latim, idea, “forma original; imagem; noção”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior;
aparência; forma; maneira de ser”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Enclave da neoideia. 02. Enclave da neoverpon. 03. Encaixe intrafísico da neoideia. 04. Nicho das ideias de ponta; ninho da neoverpon. 05. Receptáculo teático
da neoideia. 06. Berço das verpons. 07. Berço das neoideias; conceptáculo de neoideias.
08. Bolsão de neoconstructos; compartimento do conhecimento avançado; criadouro de conhecimentos avançados; ilha de neoconhecimentos. 09. Neoideoduto. 10. Neoverponoduto; reserva
dos neoconhecimentos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo nicho: anichada; anichado; anichar; desanichar; neonicho; nichar; supernicho.
Neologia. As 3 expressões compostas nicho da neoideia, nicho da neoideia acanhado
e nicho da neoideia expandido são neologismos técnicos da Verponologia.
Antonimologia: 01. Nicho das retroideias. 02. Posição da retroideia. 03. Mercado da
ideia rebarbativa. 04. Ninho de retroideias. 05. Bolsão de retroideias. 06. Compartimento do conhecimento retrógrado. 07. Retiro de ideias medievalescas. 08. Catacumba das neoideias.
09. Cemitério das ideias reciclantes; matadouro dos conhecimentos avançados; nicho das adorações amauróticas; sinecura das ideias atrasadas. 10. Reserva de retrocons; retroideoduto.
Estrangeirismologia: o clustering; o corner of new knowledge; os knowledge clubs;
a sesquicentenária Royal Society; o antigo Vienna Circle; o antigo Berlin Circle; as dogmáticas
Gifford Lectures; as emerging frontiers of research multdimensionais da Conscienciologia; o registro akashico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à neofilia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Verponologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes lógicos; os heuropensenes; a heuropensenidade; os hiperpensenes.
Fatologia: o nicho da neoideia; o fulcro da neoideia; a neoideia libertária; a apresentação
do constructo original ao mundo; o acolhimento pessoal à neoideia; o acolhimento público à neoideia; o leque de aplicações da neoideia; a inserção da neoideia no dia a dia da intrafisicalidade;
a inclusão social adequada da neoideia no corpus das ideias preexistentes; o encaixe da neoverpon na Socin ainda patológica; a implantação exemplarista da neoideia; a aplicação pragmática da
neoideia; o rastilho das neoideias arrastantes; a fixação do megafoco da neoideia; os neoconceptos; as neovertentes; os neovieses; a Hermenêutica da neoideia; a ebulição das neoideias; a evitação da perda ou dispersão da neoideia; os achados científicos prioritários; a solução de problemas
técnicos; o aprofundamento do autoconhecimento; os múltiplos da Ciência Convencional; a con-

Enciclopédia da Conscienciologia

15709

comitância da mesma hipótese; o inconsciente; a sincronicidade; a interatividade; a amplitude no
nicho da neoideia; as áreas de conhecimento multidisciplinar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
heurístico; a recuperação dos cons magnos; a energia imanente (EI).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística; a abertura da cortina do nicho do princípio da descrença (Holociclo).
Teoriologia: a teoria da genialidade; a teoria das ideias; o nicho da teoria na prática;
o nicho da prática na teoria.
Tecnologia: a técnica heurística da pesquisa; a técnica do 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.
Efeitologia: o efeito halo das neoideias.
Neossinapsologia: os geradores de neossinapses; a lateropensenidade e as sinapses
livres.
Ciclologia: o ciclo da descoberta; o ciclo das neoideias; o ciclo de primeneres inventivo.
Enumerologia: o nicho esclarecedor; o nicho científico; o nicho filosófico; o nicho político; o nicho evolutivo; o nicho incubador de neotécnicas; o nicho megafoco das neoideias.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–interação invento-descoberta;
a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes
do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da
neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–
–experimentação–síntese.
Antagonismologia: o antagonismo neoideia / Zeitgeist.
Politicologia: o nicho da política científica; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do retorno.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a criticofilia; a parapsicofilia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a heuristicoteca; a ideoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Verponologia; a Heuristicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Refutaciologia; a Evoluciologia; a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o propositor da neoideia.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a propositora da
neoideia.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo
sapiens cognitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: nicho da neoideia acanhado = a neoverpon conservada intramuros ou
hermética; nicho da neoideia expandido = a neoverpon tratada com a divulgação científica cosmoética.
Culturologia: a cultura heurística.
Neoideodutos. Sob a perspectiva da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 15 locais (Proxêmica) ou paralocais (Paraproxêmica), neoideodutos atuantes na condição de nichos de neoideias cerebrais, cosmoéticas, prioritárias ou evolutivas:
01. Banco de dados: pessoal.
02. Base intrafísica: energeticamente blindada ou amparoporto.
03. Central Extrafísica da Verdade (CEV).
04. Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
05. Conscienciópolis: a Cognópolis.
06. Fôrma holopensênica: pessoal.
07. Holoteca: o nicho específico ou a teca da neoideia.
08. Instituição Conscienciocêntrica (IC).
09. Interlúdio: a comunex avançada.
10. Laboratório conscienciológico da Serenologia (Serenarium).
11. Ofiex: pessoal.
12. Parapsicopodium: a paraprocedência pessoal.
13. Parapsicoteca: de comunex evoluída.
14. Textos originais: pessoais, do autor-pesquisador ou autora-pesquisadora.
15. Verponarium: Heuristicarium.
Retroideodutos. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
locais (Proxêmica) ou paralocais (Paraproxêmica), retroideodutos atuantes na condição de nichos
de neoideias subcerebrais, instintivas, tradicionalistas, regressivas, jurássicas ou fossilizantes,
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a fim de as conscins interessadas constatarem, racionalmente, os contrastes fatuísticos e parafatuísticos:
01. Academia Brasileira de Letras: instituição das ideias de macróbios literários.
02. Baratrosfera.
03. Cientologia: qualquer núcleo.
04. Ditadura: qualquer casa de governo autocrático.
05. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC): qualquer acampamento.
06. Foro de São Paulo: qualquer núcleo.
07. Instituição eletronótica: dentro do paradigma newtoniano-cartesiano monodimensional.
08. Instituição neonazista.
09. Instituição política revolucionária: belicista, truculenta, antifraterna.
10. Instituição religiosa: dogmática, sem pesquisas racionais evolutivas.
11. Instituição stalinista: ou maoísta.
12. Instituição terrorista: qualquer braço armado; Al-Qaeda.
13. Monarquia: de qualquer latitude.
14. Opus Dei: qualquer núcleo.
15. Pentágono: instituição belicista, estadunidense, atacante (“defensiva”: euforismo).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nicho da neoideia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
12. Verponarium: Verponologia; Homeostático.

O COROAMENTO DA INVENÇÃO OU DA DESCOBERTA
É A COLOCAÇÃO ÚTIL, TEÁTICA, DA IDEIA ORIGINAL
DE MANEIRA CAPAZ DE FAVORECER A MELHORIA
DA QUALIDADE DE VIDA DOS HOMENS E MULHERES.
Questionologia. Qual contribuição enriquecedora, ou neoideia, você, leitor ou leitora, já
ofereceu aos companheiros de evolução? Em qual nicho ou universo existencial?
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NICHO DE PODER
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nicho de poder é o âmbito de influência do papel funcional ou conjunto
de atribuições designado à consciência, conforme hierarquias coletivamente estabelecidas, desempenhado por meio do exercício da liderança evolutiva ou pela imposição da autocracia dentro do
grupo social de convívio.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nicho provém do idioma Francês, niche, regressivo do verbo nicher, “fazer seu ninho”, derivado do idioma Latim Vulgar, nidicare, “fazer seu ninho”, e este do
idioma Latim Clássico, nidum, “ninho”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo poder deriva do
idioma Latim, possum, “poder; ser capaz de”, sob influência do Latim Vulgar, potere. Surgiu no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Função de liderança. 2. Posição de poder. 3. Posição hierárquica.
4. Responsabilidade funcional. 5. Incumbência de mando.
Neologia. As duas expressões compostas nicho de poder fisiológico e nicho de poder
nosológico são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 1. Poder disfuncional. 2. Local de poder. 3. Submissão humana.
4. Anomia. 5. Anarquia.
Estrangeirismologia: o bon ton; o living together; a dominance hierarchy.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à capacidade interativa da conscin.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Humano: ser
social.
Coloquiologia: − Cada macaco no seu galho.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal presente das interrelações sociais; o holopensene
derivado da hierarquia sadia; o holopensene grupocármico; o holopensene do jogo de poder;
a predisposição pensênica à liderança pública; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade.
Fatologia: o nicho de poder; as tratativas da liderança visando manter o convívio sadio;
a dinâmica das interrelações no espaço-tempo evolutivo; a autoconsciência quanto às posições
pessoais em função da sociedade; a análise distinta da liderança do responsável pela função; a abnegação quanto aos interesses individuais; o autêntico poder da força do exemplo; os critérios técnicos superpondo-se às especulações do senso comum; as compensações afetivas da posição subordinada; os jogos de sedução em virtude da posição do poder; a adrenalina da conquista do poder nosológico; o clássico nicho de poder defendido pelo machismo; as confrontações dos nichos
de poder pelo femismo; a submissão milenar ao nicho do poder divino ocupado pelas milhares de
religiões; as futricas da ala cortesã e as fofocas da massa vassala; a depuração nas interlocuções
filtrando os assédios funcionais; as tarefas proexológicas coletivas; o senso de interdependência;
o respeito mútuo; o senso do bem comum; a importância da criticidade em quaisquer dos contextos sociais; o posicionamento crítico na relação com as autoridades; a transgressão evolutiva dos
infiltrados cosmoéticos diante dos convencionalismos hierárquicos da sociedade; a conquista da
horizontalidade no contexto da organização vertical; o poder de estimular, inibir ou manipular os
liderados; a competitividade interpessoal; as tendências humanas inatas; a sustentabilidade do
convívio produtivo dentro do círculo social; as orientações ratificadas mais pelos acertos ao invés
dos erros; o desenvolvimento das técnicas de decisão adequadas; o grau de impessoalização na
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decisão funcional; a perda de oportunidades resolutivas pelo apriorismo da pessoalidade nas interrelações hierárquicas; as acareações interconscienciais a favor da priorização das incumbências
funcionais; a instintividade da territorialidade zoogênica; as artimanhas da manutenção do poder;
os aplausos inebriantes dos minutos da fama; as falácias trilhando a conquista do poder; os cambalachos utilizados na usurpação do poder; as mitificações da posição de liderança; o uso dos factoides na manipulação a favor do status do poderio; as trincheiras entre os pontos limítrofes das
diferentes funções no grupo social; as fascinações grupais geradas pelos contos retóricos dos aficionados pelo status do mandato; as repressões sociais por intimidação do líder doentio; o líder de
elevado carisma coletivo sendo inacessível aos liderados; o cultivo da dependência dos subordinados; a falta de liderança provocando tumultos e desorganizações no ambiente social; as parcerias entre lideranças visando ampliação da produtividade; os ajustamentos às convenções coletivas
necessárias; a assunção íntegra da profissão.
Parafatologia: a aplicação do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; a assimilação energética (assim); a desassimilação energética (desassim)
pessoal; as desassins grupais; a percepção das sincronicidades a favor das tomadas de decisão;
o proveito cosmoético do poder do parapsiquismo; a alternância da posição funcional ao longo do
ciclo seriexológico; as inspirações pontuais do amparo de função; o poder de influência discreto
das consciexes amparadoras; o poder intrusivo das consciexes assediadoras; os apadrinhamentos
enquanto fator desencadeante de interprisões grupocármicas; as hierarquias funcionais dos reais
níveis evolutivos das consciências; a profilaxia das manipulações míticas do conhecimento multidimensional; a atração seriexológica dos afins reaproximando conscins; o regresso aos penates; os
revivalismos grupais multisseculares das antigas camarilhas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ações coletivas integradas; o sinergismo da organização social humana; o sinergismo dos trafores bem aproveitados no grupo social; o sinergismo
da capacidade da interaprendizagem entre líderes e liderados; o sinergismo dentro da cumplicidade corporativa; o sinergismo da coincidência de intenções e pertinência de objetivos; o sinergismo da intenção positiva com a ação integrativa.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado às responsabilidades pessoais; o princípio de ninguém ser insubstituível; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da coerência; o princípio da liderança cosmoética catalisar a evolução dos liderados; o princípio da sinergia entre as parcerias tornar as funções mais produtivas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria das Relações Humanas; a teoria e a prática da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica do morde e assopra; a técnica da conscienciofilia; as técnicas de
descentralização de poder; as técnicas espúrias de manipulação consciencial pela vitimização; as
técnicas ludibriantes da cultura hedonista; as técnicas de mensagens subliminares aos consumistas; as técnicas eufemísticas das contemporizações políticas.
Voluntariologia: a vivência grupal do voluntariado ativo nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da
Conscienciometrologia.
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Efeitologia: o efeito evolutivo da liderança sadia; os efeitos benfazejos da solidariedade; o efeito positivo das heterocríticas úteis à melhoria da função social; o efeito negativo do
oportunismo guiado pela vaidade pessoal; os efeitos da anuência às ações do líder; os efeitos da
coibição da criticidade pelas lideranças; os efeitos das confabulações intra e intergovernamentais sobre a liberdade de escolha dos governados.
Ciclologia: o ciclo evolutivo das relações cármicas.
Enumerologia: o poder conciliatório da presença da liderança; o poder da conduta antibelicista; o poder de promover a convivência harmoniosa; o poder aplicado com bases no fundamento técnico; o poder capaz de integrar as divergências étnicas; o poder gerador de interprisões; o poder da exemplificação libertária; o poder interdimensional do parapsiquismo; o poder
adstrito ao grupo social; o poder antissectário.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assistente-assistido; o binômio interassistencial consolação-esclarecimento; o binômio miniproéxis-maxiproéxis; o binômio amparador intrafísico–amparador extrafísico; o binômio excesso-carência; o binômio coerção aliciante–coerção subintrante; o binômio catequização-cabresto.
Interaciologia: a interação necessidades mútuas–respeito mútuo; a interação das funções pessoais e implicações evolutivas sociais; a interação da conduta conciliatória com o senso
de coletividade; a interação livre escolha–livre expressão; a interação adestramento do animal
doméstico–autorreeducação no grupo social; a interação líder hedonista–inferninho grupal; as
interações próximas e distantes no trato social.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da autoconsciência; o crescendo evolutivo da
consciência social; o crescendo evolutivo do senso de equipe; o crescendo evolutivo do autodomínio parafisiológico das energias e emoções; o crescendo evolutivo das autorresponsabilidades; o crescendo evolutivo da responsabilidade coletiva interassistencial; o crescendo patológico
das coerções ideológicas das facções sociais.
Trinomiologia: o trinômio coerção-intimidação-imposição; o trinômio cidadania-politização-votação; o trinômio indiscrição etológica–discriminação interpessoal–intrusão social.
Polinomiologia: o polinômio Liderologia-Conviviologia-Sociologia-Parassociologia;
o polinômio ambição-corrupção-frustração-melex.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação de responsabilidades / rejeição de responsabilidades; o antagonismo liderança democrática / liderança dogmática; o antagonismo confluência de esforços / conflito de interesses; o antagonismo igualdade / desigualdade; o antagonismo concessão / exigência; o antagonismo matriarcado / patriarcado derivados da Primatologia
das famílias nucleares; o antagonismo sinergia coletiva / competição individualista.
Paradoxologia: o paradoxo da diplomacia da democracia imbuída de jogos de interesses escusos; o paradoxo da vitória intrafísica poder ser derrota evolutiva; o paradoxo da consciência esquivando-se da responsabilidade da liderança e desenvolvendo cotovelomas a respeito
dos líderes; o paradoxo do líder social com inabilidade para lidar com as diferenças; o paradoxo
de a inclusão social ser, a princípio, individual (autoinclusão); o paradoxo da liderança social
egoísta; o paradoxo da dissimulação dos líderes no ambiente democrático.
Politicologia: a democracia; a autocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia;
a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da interdependência; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço; a lei do menor esforço; a lei do retorno; a lei do contágio psicológico; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do exemplarismo.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a grupofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a antropofobia; a pitecofobia; a criticofobia; a agorafobia; a etnofobia; a recexofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Messias; a síndrome do bom samaritano desiludido; a síndrome da abstinência do poder; a síndrome do ostracismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da soberba; a síndrome do egão.
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Mitologia: o mito da igualdade social; o mito da missão salvacionista; o mito da centralização do poder garantir eficácia nos trabalhos.
Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a comunicoteca; a diplomacioteca; a interassistencioteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Conviviologia; a Interconscienciologia; a Politicologia; a Liderologa; a Duplologia; a Antropologia; a Culturologia; a Etologia; a Comunicologia;
a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Vivenciologia; a Exemplologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência plural; a conscin sociável; a conscin aberta; a conscin camarada; a consciex amparadora de função; a personalidade gregária; o líder social; a isca humana lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciológo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o poliglota; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o colega; o amigo; o político; o colunável; o socialite; o camarista; o publícola; o déspota; o tirano.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a poliglota; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a colega; a amiga; a política;
a colunável; a socialite; a camarista; a publícola; a déspota; a tirana.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens
socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens gregarius;
o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens potens; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: nicho de poder fisiológico = a realização das funções sociais com responsabilidade de liderança sadia; nicho de poder nosológico = a competitividade do líder e consequente travamento do fluxo de funções sociais em virtude do apego à posição de poder.
Culturologia: a cultura da organização social funcional; a infracultura do Tribalismo;
as insubordinações da contracultura; a Multiculturologia da evolução consciencial.
Tabelologia. É possível avaliar, diagnosticar e classificar o nicho de poder por meio das
manifestações pessoais, sociais e principalmente etológicas nos distintos contextos onde a conscin
líder exerce papéis funcionais na sociedade. Eis, na ordem alfabética, a tabela comparativa com
20 itens entre condutas fisiológicas e nosológicas, ilustrando distintos indicadores da manifestação do tipo e estilo do líder responsável pelo nicho de poder:
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Tabela – Manifestações Fisiológicas / Manifestações Nosológicas
Nos

Fisiológicas

Nosológicas

01.

Abertismo

Exclusivismo

02.

Adaptabilidade

Obtusidade

03.

Aplicabilidade

Teorização e vaguidão

04.

Autenticidade

Dissimulação ou maquinação

05.

Comedimento

Esnobismo

06.

Concessões

Intransigências

07.

Consórcios

Grupelhos (panelinhas)

08.

Cooperação

Competição

09.

Despojamento

Cabotinismo

10.

Efetividade e eficácia

Infalibilidade

11.

Flexibilidade

Inacessibilidade

12.

Funcionalidade

Obsolescência

13.

Integração coletiva

Oportunismo individualista

14.

Neutralidade

Intrusividade

15.

Objetividade

Dispersividade

16.

Pragmatismo

Aulicismo

17.

Resolutividade

Problematicidade

18.

Senso gregário

Territorialidade

19.

Simpatia

Petulância

20.

Sinergia

Conflitividade
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nicho de poder, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
02. Ato social: Sociologia; Neutro.
03. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
04. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
05. Coedes: Conviviologia; Neutro.
06. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
07. Curupira: Politicologia; Nosográfico.
08. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
09. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
10. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
11. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
12. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
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13. Poder: Politicologia; Neutro.
14. Polietismo: Etologia; Neutro.
15. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

O NICHO DE PODER FUNCIONAL EXPÕE A CAPACIDADE
DA LIDERANÇA EM ATINGIR A MELHOR PRODUTIVIDADE,
A PARTIR DA OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS,
ENCADEANDO-OS NO TRABALHO SINÉRGICO EM EQUIPE.
Questionologia. Como se posiciona você, leitor ou leitora, diante das responsabilidades
funcionais assumidas no grupo social? Ainda almeja ganhos primários ou regozija-se com os ganhos secundários relativos à posição de poder?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 74, 100, 297, 320, 348, 390, 440, 722 e 760.
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 43, 329, 418,
603, 842 e 853.
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 287, 295,
315, 317, 568 e 620.
Webgrafia Específica:
1. Bergmüller, Ralph; & Taborsky, Michael; Animal Personality due to Social Niche Specialization; disponível em: <http://behav.zoology.unibe.ch/sysuif/uploads/files/esh/pdf_online/taborskym/Bergmueller_TREE2010_1.pdf>;
acesso em: 15.10.12.
2. Carvalho, Joana Isabel da Silva; Comportamento Social em Chimpanzés (Pan Troglodytes), Manutenção
de Estatuto Social e Hierarquia Social de Dominância; Dissertação de Mestrado; Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa; Portugal; disponível em: <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/1387>; acesso em: 04.08.12.
3. Cigoña, J. Ramón F.; Síndrome do bom Samaritano Desencatado e Desiludido; Artigo; 09.07.12; disponível em: <http://arquidiocesedebrasilia.org.br/noticias.php?cod=383>; acesso em: 15.10.12.
4. Daniel, João R.; Santos, António J.; & Vicente, Luís; Dominância e Atracção Social num Grupo de Macacos-verdes (Cercopithecus Aethiops) em Cativeiro; Artigo; Análise Psicológica; Revista Vol. 26; N. 3; Lisboa; Portugal; Julho, 2008; 2 E-mails; 5 gráfs.; 56 refs.; disponível em: <http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?pid=S087082312008000300012&script=sci_arttext>; páginas 519 a 530; acesso em: 15.08.12; ISSN 0870-8231.
5. Di Bonetti; A Síndrome da Soberba; Crônica; disponível em: <http://www.dibonetti.com/cronicas/52-asindrome-da-soberba.html>; acesso em: 15.10.12.
6. Pinha, Paula S.; Interações Sociais em Grupos de Macacos-prego (Cebus Libidinosus) no Parque Nacional de Brasília; Dissertação de Mestrado; Brasília; DF; 2007; 11 gráfs.; 1 foto; 2 mapas; 10 tabs.; 60 refs.; disponível em:
<http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_arquivos/5/TDE-2007-06-06T1035111214/Publico/Paula_Ribeiro_Salgado
Pinha_pdf.pdf>; acesso em: 15.08.12.
7. Rapchan, Eliane Sebeika; Para Além do Humano: Pesquisas sobre o Comportamento de Primatas Superiores e a Produção de Novas Fronteiras Para a Alteridade; 1 E-mail; 34 refs.; disponível em: <http://www.antropologia.com.br/arti/colab/vram2003/a13-erapchan.pdf>; acesso em: 15.08.12.

R. L.

Enciclopédia da Conscienciologia

15718

NIPOTECA
(HOLOTECOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A nipoteca é a coletânea de artefatos do saber, dicionários, enciclopédias,
livros, revistas, folhetos, cosmogramas, filmes e objetos referentes ao estudo da história, cultura,
idioma, ambiente, usos e tradições do Japão, compondo acervo cognitivo da Holoteca, localizada
na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição nipo vem do topônimo japonês Nippon, “Sol nascente; Japão”. O segundo elemento de composição teca deriva do idioma Latim, theca, “estojo; coleção local de guarda de coleções”, e este do idioma Grego, thêké, “caixa; estojo;
escrínio; depósito; prédio de guarda”.
Sinonimologia: 1. Teca de artefatos do saber sobre o Japão. 2. Acervo nipônico. 3. Coleção de elucidários sobre a cultura japonesa. 4. Culturoteca nipônica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 54 cognatos derivados do vocábulo nipo: antinipônica; antinipônico; nipo-americano; nipoanense; nipo-argentino; nipo-brasileiro; nipo-chinese; nipocracia; nipoense; nipófabo; nipofalante; nipófana; nipófano; nipófila; nipofilia; nipófilo;
nipófoba; nipofobia; nipofonia; nipófono; nipóideia; nipo-lusitano; nipo-luso; nipo-manchu; nipo-mandchu; niponense; nipônica; nipônico; niponiídio; niponismo; niponista; niponização; niponizada; niponizado; niponizador; niponizadora; niponizamento; niponizante; niponizar; niponizável; niponófila; niponófilo; niponófoba; niponófobo; niponóloga; niponológico; niponólogo;
Niponotogia; nipoparlante; nipo-português; nipo-russo; nipo-soviético; nipoteca; Nippon.
Neologia. Os 3 vocábulos nipoteca, nipoteca básica e nipoteca avançada são neologismos técnicos da Holotecologia.
Antonimologia: 1. Sinoteca. 2. Lexicoteca. 3. Hemeroteca. 4. Encicloteca. 5. Gibiteca. 6. Biblioteca.
Estrangeirismologia: o nihonjim; o issei; o nissei; o sansei; o yonsei; o nikkei; o aproveitamento útil do cultural background; o cultural exchange.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição cultural.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Holoteca: Tudologia Teática.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Acervo. Evite desprezar ou atirar ao lixão os documentos históricos. A Holoteca do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) recebe e agradece todas as doações de
documentos úteis à evolução das consciências”.
2. “Ego. O voluntário conscienciológico, homem ou mulher, envolvido nas atividades
mentaissomáticas da Holoteca, do CEAEC, muda naturalmente do ego de arquivista comum para
o de ativista multidimensional nas pesquisas da consciência, tornando-se agitador cultural cosmoético”.
3. “Holoteca. Uma exposição da Holoteca equivale à leitura de 1 capítulo escolhido de
livro técnico. A exposição de qualquer tema técnico amplia e aprofunda a cosmovisão e a automundividência. O valor do museu é a exposição, contudo, a Holoteca expõe, acima do museu,
sendo mais viva em seus estandes e no material multivariado e dinâmico exposto”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cultura japonesa; a fôrma holopensênica japonesa; os taxopensenes; a taxopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; o holopensene
retrocognitivo; o aprofundamento no holopensene do Japão; o ato de pensenizar em outro idioma;
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a retilinearidade autopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os demopensenes; a demopensenidade; o holopensene de acolhimento assistencial; a expansão da amplitude pensênica.
Fatologia: as obras do universo cultural, social e econômico do Japão; a literatura mundial traduzida para idioma japonês; as obras publicadas no Japão sobre temáticas de outras culturas; a ampliação da cosmovisão a partir da diversidade de temas; a adoção da nipoteca; a doação
de cerca de 1.000 artefatos do saber japonês, em janeiro de 2014; os artefatos doados in memoriam enriquecendo o acervo holotecário; os livros; os DVDs; as revistas; os dicionários; a relevância do acervo da nipoteca na Holoteca; o remanejamento dos livros da cultura japonesa distribuídos em outras tecas da Holoteca; o fato de o Brasil abrigar maior população japonesa fora do Japão; o início da imigração japonesa, em 18.06.1908; o navio Kasato Maru aportando em Santos,
SP, com 781 imigrantes; a influência da imigração japonesa na formação da sociedade brasileira;
o número elevado de nikkeis residentes no Brasil; o idioma sendo elemento de rapport com o grupo; a hipótese da relação da imigração japonesa com a reurbex; a metodologia de trabalho realizado pelos adotadores da nipoteca; as ferramentas e tecnologias utilizados no trabalho; o pré-fichamento dos livros; as pesquisas de kanjis nos dicionários japoneses; a tradução literal do título dos
livros; a classificação e catalogação dos temas; a digitação no sistema Biblivre; as casuísticas da
equipe; as sincronicidades; as dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho; a dispersão; a monovisão; a preguiça; o desenvolvimento de habilidades incomuns da cotidianidade; os
trafores dos adotadores da teca; o abertismo; a dedicação; o comprometimento; a intelectualidade;
a persistência; a responsabilidade; o continuísmo; a acabativa; o senso de equipe; a sustentabilidade; o exemplarismo; a reconexão e reconciliação com o grupo afim; a tenacidade da equipe intrafísica integrada; a condição de tornar-se referência no assunto; as curiosidades da nipoteca; a ficha catalográfica; o tamanho dos livros; o encapamento dos livros; a escrita na vertical, da direita
para esquerda; o livro iniciando da direita para esquerda; a inserção dos títulos e dos autores com
ideogramas japoneses no Biblivre; o curso ministrado no evento Qualificação de Holotecários da
II Semana de Holotecologia (Ano-base: 2015); a reportagem publicada no Jornal São Paulo
Shimbun (Ano-base: 2015); a aproximação com a linha proexológica pessoal e da maxiproéxis
grupal; a identificação do público-alvo assistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as vivências parapsíquicas; as evocações e assistências aos autores
das obras; o rapport com consciências afins; o gatilho retrocognitivo; a amparabilidade multidimensional; a importância da desassim; o desassédio mentalsomático; o desenvolvimento dos atributos mentaissomáticos; as pesquisas retrocognitivas favorecendo a assistência e tares para consciências afins à temática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos trafores da equipe de trabalho; o sinergismo repetição paciente–vontade granítica; o sinergismo autodeterminação-continuísmo; o sinergismo atributivo pessoa certa–momento exato–tarefa adequada; o sinergismo minipeça lúcida–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o sinergismo vida atual–próxima intermissão–ressoma
futura; o sinergismo conhecimento do idioma–conhecimento da cultura.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio javalínico do
devagar e sempre; o princípio da diversidade cultural; o princípio retributivo dos aportes intelectuais; o princípio da primazia evolutiva da existência presente; o princípio de ninguém evoluir
sozinho.
Codigologia: o aperfeiçoamento constante do código pessoal de Cosmoética (CPC)
mantendo a sustentabilidade no trabalho da nipoteca; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo o uso do patrimônio intelectual coletivo; o código pessoal de prioridades evolutivas; os códigos de identificação dos livros na Holoteca.
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Teoriologia: a teoria do autorrevezamento multiexistencial; as recomposições coletivas
da teoria da interprisão grupocármica; as teorias conscienciológicas; a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria do completismo existencial;
a teoria da seriéxis.
Tecnologia: a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do fichamento; as técnicas da Biblioteconomia; a Bibliotecnologia; as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica expansiva da Cosmovisiologia.
Voluntariologia: o voluntariado no Holociclo e Holoteca do CEAEC; os voluntários
adotadores de tecas da Holoteca.
Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holotecologia; o Colégio Invisível da Proexologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito de adoção da teca na proéxis pessoal e grupal; o efeito da assiduidade na consolidação do holopensene da nipoteca; os efeitos do autexemplarismo cosmoético
mobilizando o grupo; o efeito do enriquecimento do dicionário cerebral; o efeito da dinamização
da elaboração pensênica em outro idioma.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses a partir do trabalho na nipoteca.
Ciclologia: o ciclo leitura-interpretação-tradução-catalogação-digitação-arquivamento; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: o origami; o ikebana; o odori; o mangá; o shodô; o kabuki; o haikai.
O mochi; o sashimi; o sushi; o takoyaki; o sukiyaki; o missoshiro; o lamen. O kimono; o kokeshi;
o kasa; o soroban; o bentôbako; o uchiwa; o ochawan.
Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio hemisférios cerebrais–confor idiomático; o binômio manutenção-expansão; o binômio minirreurbanização doméstica–doação
à Holoteca.
Interaciologia: a interação fartura-desperdício; a interação CCCI-Socin; a interação
pesquisador–artefatos do saber; a interação Holoteca-Holociclo; a interação consciência aglutinadora–consciência cosmovisionária.
Crescendologia: o crescendo acumulabilidade-usabilidade; o crescendo nipoteca–Holoteca–Megacentro Cultural Holoteca (MCH); o crescendo monoglotismo-bilinguismo-poliglotismo; o crescendo gratidão-retribuição; o crescendo amparador intrafisico–amparador extrafisico
de função; o crescendo intelectual monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio do alfabeto japonês katakana-hiragana-kanji; o trinômio da
tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio volição–intencionalidade cosmoética–disponibilidade assistencial.
Polinomiologia: o polinômio vontade-capacidade-recursos-completismo; o polinômio
responsabilidade-automotivação-disciplina-resultado.
Antagonismologia: o antagonismo artefato do saber / bagulho energético; o antagonismo acumulação antifuncional / colecionismo funcional.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o maior assistido.
Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço em prol de metas comuns; a lei de responsabilidade
do mais lúcido; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a nipofilia; a lexicofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a parapercepciofilia;
a cogniciofilia; a interassistenciofilia; a autodisciplinofilia; a leiturofilia.
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Fobiologia: a neofobia; a gnosiofobia; a experimentofobia; a reciclofobia; a teaticofobia;
a arquivofobia; a priorofobia; a conviviofobia; a culturofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial; a extinção da síndrome da acumulação; a superação da síndrome da repressão.
Maniologia: a apriorismomania; a mania de desistir; a patomania; a egomania; a fracassomania deslocado; a mania da perfeição; a superação da mania de exaltar a própria cultura.
Mitologia: os mitos culturais seculares.
Holotecologia: a nipoteca; a taxoteca; a metodoteca; a sistematicoteca; a cultoroteca;
a experimentoteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a holomnemonicoteca.
Interdisciplinologia: a Holotecologia; a Infocomunicologia; a Proexologia; a Amparologia; a Parapercepciologia; a Autodeterminologia; a Voliciologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Tudologia; a Arquivologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin mecenas cosmoética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o adotador de teca; o holotecário; o visitante paraquedas; o paraleitor;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; 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 adotadora de teca; a holotecária; a visitante paraquedas; a paraleitora;
a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; 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 culturologus; o Homo sapiens bibliologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens holothecologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
archivologus; o Homo sapiens compromissor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens
intermissivista; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: nipoteca básica = o acervo inicial dos artefatos do saber da cultura japonesa; nipoteca avançada = o acervo decenal dos artefatos do saber da cultura japonesa.
Culturologia: a cultura holotecológica; a Multiculturologia; a evitação da cultura inútil; a cultura universalista.
Temas. O acervo da nipoteca do CEAEC possui mais de 1.000 obras em língua japonesa, abarcando diversas categorias de assuntos, por exemplo, na ordem alfabética (Ano-base:
2016): África; artes marciais; Astronomia; autajuda; biografia; Biologia; Budismo; civilizações
antigas; comunicação; culinária; diário de viagem; Ecologia; ficção; Física; folclore japonês; História; Literatura Estrangeira; Literatura Infantil; Medicina; Mitologia; Parafenomenologia; Parapsicologia; poesia; provérbios; Psicanálise; romance de época; romance policial; Sociologia.
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Boas práticas. Sob o viés da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 5 aspectos otimizadores do trabalho da nipoteca da Holoteca:
1. Assiduidade. Rotina semanal com dia e horário fixos.
2. Equipe. Motivação mútua entre os integrantes da equipe.
3. Fluxograma. Respeito aos fluxos e normas de trabalho da Holoteca.
4. Manutenção. Continuísmo na realização do trabalho.
5. Responsabilidade. Priorização das tarefas assumidas.
Metas. Sob a ótica da Proexologia, eis, na ordem alfabética, os 9 principais objetivos da
equipe da nipoteca:
1. Adesão. Motivar outros interessados à adoção de tecas da Holoteca.
2. Ampliação. Ampliar o conjunto de artefatos do saber por meio de mecenato cosmoético e campanha de doação de livros e objetos afins.
3. Assistência. Funcionar enquanto agente atrator de consciências assistíveis, afins ao
tema.
4. Bibliografias. Levantar a bibliografia de referência sobre a cultura japonesa.
5. Escrita. Produzir gescons a partir do trabalho com o acervo.
6. Exposição. Promover exposições locais e itinerantes dos artefatos de saber.
7. Intercâmbio. Impulsionar o intercâmbio cultural.
8. Legado. Conservar o acervo para as futuras gerações.
9. Megacentro. Estruturar vitrine no Megacentro Cultural Holoteca.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nipoteca, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
02. Atendimento holotecário: Holotecologia; Neutro.
03. Bibliofilia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Bibliologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Coletivo mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
07. Estilo exaustivo: Estilologia; Neutro.
08. Gibiteca: Autopesquisologia; Neutro.
09. Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
10. Interação CCCI-Socin: Conviviologia; Neutro.
11. Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
12. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
13. Poliglotismo: Comunicologia; Neutro.
14. Sinoteca: Culturologia; Neutro.
15. Taxologia Holotecária: Holotecologia; Neutro.

A EXEMPLO DA NIPOTECA, A ADOÇÃO DE TECA DA HOLOTECA CONSTITUI TAREFA MENTALSOMÁTICA PROEXOLÓGICA AMPLIFICADORA DA COGNIÇÃO COSMOVISIOLÓGICA E DO SENSO UNIVERSALISTA DO INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pensa em adotar teca da Holoteca? Consegue
aferir os benefícios pessoais e grupais advindos dessa prática?
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Nacional: Lazuli Editora; São Paulo, SP; BR; 2007; páginas 17 a 25.
6. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 771.
7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 105.
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NÍVEL

DA INTERASSISTENCIALIDADE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O nível da interassistencialidade é o patamar, grau, tipo ou categoria de assistência prestada pela consciência aos princípios conscienciais, ou compassageiros de evolução,
desde os vegetais e microrganismos até às consciexes parapsicóticas e transmigradas interplanetárias do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nível vem do idioma Francês Antigo, nivel, de livel, derivado do
idioma Latim, libellus, e este de libella, “nível (instrumento utilizado para verificar o nível)”, diminutivo de libra, “balança”. Apareceu no Século XVI. O prefixo inter provém do idioma Latim,
inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra assistência procede também do idioma
Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Surgiu no mesmo Século XVI.
Sinonimologia: 1. Patamar da interassistencialidade. 2. Grau da interassistencialidade.
3. Categoria de interassistencialidade. 4. Faixa da interassistencialidade. 5. Índice da interassistencialidade.
Neologia. As 4 expressões compostas nível da interassistencialidade, nível da interassistencialidade mínimo, nível da interassistencialidade médio e nível da interassistencialidade máximo são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Insolidariedade. 2. Alienação pessoal.
Estrangeirismologia: o new breakthrough assistencial; o full time interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução da assistencialidade interconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o nível da interassistencialidade; a escala da interassistencialidade; a interassistencialidade inafastável da evolução consciencial.
Parafatologia: a escala evolutiva das consciências; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistencial progressivo; o sinergismo prestar assistência–ser assistido.
Principiologia: a condição da interassistencialidade envolvendo todos os princípios
conscienciais sem exceção; o princípio do menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial.
Voluntariologia: os voluntários da interassistencialidade através do Globo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade.
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Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio tenepes-ofiex.
Interaciologia: a interação evolutiva assistente-assistido.
Crescendologia: o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo abrir os braços / cruzar os braços.
Politicologia: a assistenciocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a assistenciofilia.
Holotecologia: a interassistencioteca; a gregarioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Vinculologia; a Conviviologia; a Autexperimentologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Seriexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens coadjutor.
V. Argumentologia
Exemplologia: nível da interassistencialidade mínimo = o patamar interassistencial botânico; nível da interassistencialidade médio = o patamar interassistencial médico; nível da interassistencialidade máximo = o patamar interassistencial da CL.
Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, fisiológica ou parafisiológica, 7 níveis evolutivos ou categorias cosmoéticas da interassistencialidade consciencial:
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1. Nível Botânico: os vegetais; os parques; os pomares; a Flora; os botânicos; os historiógrafos da Natureza; os agricultores; os fazendeiros; os profissionais hortifrutigranjeiros; os
agrimensores; os profissionais dos agronegócios; os próceres do Partido Verde; a Agricultura;
a Ecologia; a Mesologia; as ideias do Planeta Gaia; a Botânica Pura.
2. Nível Veterinário: os seres subumanos; os animais domésticos; a Fauna; os voluntários das sociedades protetoras dos animais; os profissionais do Ibama; os colaboradores particulares do Ibama; os veterinários; os zootéis; a Veterinária; a Zoologia Pura.
3. Nível Médico: as conscins; os seres humanos; a Somatologia; as áreas da saúde humana; os funcionários dos hospitais; os enfermeiros; os paramédicos; os odontólogos; os médicos; a Enfermagem; a Odontologia; a Medicina; a Biologia Humana Pura.
4. Nível Ofiexista: os Hominis sapiens offiexistas; as consciexes; as minipeças do maximecanismo interassistencial multidimensional; a tenepes; os tenepessistas; a oficina extrafísica
(ofiex); os seres despertos; os ofiexistas; o desenvolvimento da semiconsciexialidade; as tarefas
dos teleguiados autocríticos; as Centrais Extrafísicas; a Interassistenciologia Pura.
5. Nível Evoluciólogo: os Hominis sapiens evolutiologus; as consciexes e conscins;
a Seriexologia; a Ressomatologia; os grupocarmas; os grupos evolutivos; as equipins; as equipexes; os orientadores evolutivos; os evoluciólogos; a Grupocarmologia; a Evoluciologia Pura.
6. Nível Serenão: os Hominis sapiens serenissimus; os continentes do planeta; a coletividade; a evolução consciencial mais ampla; a Policarmologia; a Mentalsomatologia Pura.
7. Nível CL: as Conscientias liberas (Consciexes Livres); a Astronomia; a Cosmologia;
os planetas; os sistemas solares; as Galáxias; a evolução maior consciencial; a Cosmoconsciencialidade Pura.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nível da interassistencialidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
09. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
10. Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.

O NÍVEL DA INTERASSISTENCIALIDADE INDIVIDUAL,
ESPECÍFICO, DEFINE TODA CONSCIÊNCIA, CONSCIEX
OU CONSCIN, HOMEM OU MULHER, QUANTO À PARAPERCEPTIBILIDADE E À INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA (IE).
Questionologia. Em qual nível da interassistencialidade você, leitor ou leitora, se inclui?
Desde quando?
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NÍVEL DE LUCIDEZ
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nível de lucidez é a qualidade ou estado de lúcido evidenciando a capacidade de vivenciar o trinômio conhecer-compreender-aprender da consciência, conscin, homem,
mulher, ou consciex.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo nível vem do idioma Latim, libella, “nível”, de libra, “balança”,
provavelmente com influência do idioma Francês, nivel. Surgiu no Século XVI. O vocábulo lucidez deriva também do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente;
manifesto”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Nível de autoconsciência. 2. Patamar de hiperacuidade. 3. Grau de
autopercuciência. 4. Hololucidez. 5. Superdotação mentalsomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo lucidez: antilucidez; autoinlucidez; autolucidez; Autolucidologia; cosmolucidez; elucidação; elucidar; elucidário; elucidativo; hiperlucidez; hipolucidez; hololucidez; lúcida; lúcido; Lucidologia; maxiautolucidez; maxilucidez; megalucidez; miniautolucidez; minilucidez; neolucidez; omnilucidez;
paralucidez; semilucidez; superlucidez.
Neologia. As duas expressões compostas nível de lucidez elementar e nível de lucidez
avançada são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 1. Nível de inconsciência. 2. Patamar de obtusidade. 3. Grau de impercuciência. 4. Imperspicácia. 5. Mediocrismo. 6. Protoconsciência. 7. Infradotação mentalsomática.
Estrangeirismologia: o neomodus ratiocinandi; a intelligentsia; o breakdown; a surmenage; o lapsus memoriae; a mentis defatigatio.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento mentalsomático.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Lucidez: megagazua suprema.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da lucidez; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
taquipensenes; a taquipensenidade.
Fatologia: o nível de lucidez; o ápice da lucidez pessoal; o fascínio da lucidez pessoal;
o êxito da lucidez; o acerto da lucidez; a precisão da lucidez; o gabarito da lucidez; o grau de hiperacuidade; a lucidez como sendo a primeira genialidade; o raciocínio; a clareza de ideias da lucidez; a agudez mental; a argúcia; a vivacidade; a recuperação dos cons; o atilamento pessoal;
a precisão minuciosa da lucidez; a lucidez da argumentação; o nível da lucidez da obra escrita.
Parafatologia: a clarividência; a intuição; a cosmoconsciência; a lucidez embasando
a condição da desperticidade.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do
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Serenarium; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Neossinapsologia: a dinâmica ininterrupta das sinapses criativas.
Enumerologia: o nível da inteligência; o patamar da autoconsciencialidade; o tipo da racionalidade; a categoria do autodiscernimento; a expressão da autacuidade da razão; a qualidade
da megapercepção; o estágio evolutivo da consciência em si.
Binomiologia: o binômio lucidez–autojuízo crítico; o binômio lucidez–força presencial;
o binômio lucidez-criatividade.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio inventor-descobridor-renovador; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Polinomiologia: o polinômio compreender-julgar-explicar-criar.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo hiperacuidade / embotamento; o antagonismo euforin / melin; o antagonismo apego / desapego.
Politicologia: a automotocracia; a vulgocracia; a democracia; a lucidocracia.
Filiologia: a gnosiofilia; a criticofilia.
Fobiologia: a leiturofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a idolomania; a ludomania; a riscomania.
Mitologia: a Antimitologia do princípio da descrença.
Holotecologia: a cognoteca; a mnemoteca; a consciencioteca; a despertoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Ortopensenologia; a Autocriteriologia; a Holomaturologia; a Homeostaticologia; a Tridotadologia; a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem hipervígil; o pacifista; o objetor da consciência.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a mulher hipervígil; a pacifista; a objetora da consciência.

Enciclopédia da Conscienciologia

15729

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
vigilans; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: nível de lucidez elementar = a da conscin eletronótica materiológica; nível de lucidez avançada = a da conscin conscienciológica ofiexista.
Caracterologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem funcional progressiva, 6 estágios básicos das categorias da escala da lucidez consciencial:
1. Proxêmica: o nível de lucidez de acordo com as dimensões conscienciais; a lucidez
na condição da vigília física ordinária; a lucidez extrafísica; a articulação verbal comunicativa.
Nada, nesta vida humana, separa a consciência do soma. Nada, no Cosmos, separa a consciência
da lucidez.
2. Cronêmica: o nível de lucidez na Biorritmologia somática; o ciclo circadiano; o relógio biológico; o polinômio manhã-tarde-noite-madrugada; a hipnagogia; a hipnopompia; o nível da lucidez na infância, na maturidade e na quarta idade; a articulação no perpassar do tempo.
3. Energossômica: o nível de lucidez quanto ao contraponto assimilação simpática (assim)–desassimilação simpática (desassim) das energias conscienciais; a articulação psicomotriz.
4. Psicossômica: o nível de lucidez na megafraternidade; a lucidez na Higiene Mental
ou consciencial; o nível de lucidez relativo ao pacifismo; o nível de lucidez relativo à interassistencialidade (tacon, tares; tenepes, ofiex); a articulação social.
5. Mentalssômica: o nível de lucidez da Hermenêutica dos fatos ou fenômentos; a articulação autopensênica.
6. Parapsíquica: o nível de lucidez da Hermenêutica dos parafatos ou parafenômenos;
a lucidez como sendo a maior terapia contra a assedialidade interconsciencial; a articulação paraperceptiva.
Parapatologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 reações pessoais evidenciando níveis patológicos da lucidez da conscin, homem ou mulher:
1. Acriticismo: o Homo sapiens acriticus.
2. Apedeutismo: o Homo sapiens apaedeutas.
3. Desatenção: o Homo sapiens inattentus.
4. Desconcentração: o Homo sapiens absorptus.
5. Hipomnésia: o Homo sapiens hypomnemonicus.
6. Inconsciência: o Homo sapiens inconsciens.
7. Subcerebralidade: o Homo sapiens subcerebralis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nível de lucidez, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
2. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
3. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
4. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
5. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
6. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
7. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
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A RIGOR, O EXATO NÍVEL DE LUCIDEZ É, DE FATO,
INESCONDÍVEL AO CONSCIENCIÔMETRA CONVIVENDO
E OBSERVANDO ATENTAMENTE QUALQUER CONSCIN,
HOMEM OU MULHER, NO PERÍODO DE APENAS 3 DIAS.
Questionologia. Você faz o checkup da própria lucidez de quando em quando? O índice
obtido tem melhorado?
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NÍVEL DE PROJETABILIDADE
(PROJECIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nível de projetabilidade é a qualidade, estado, condição, estágio ou percentual da capacidade de a consciência intrafísica, homem ou mulher, se projetar para fora do corpo físico com lucidez.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nível vem do idioma Francês Antigo, nível, de livel, derivado do
idioma Latim, libellus, e este de libella, “nível (instrumento utilizado para verificar o nível)”, diminutivo de libra, “balança”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo projeção procede do idioma
Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no
Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Nível da capacidade projetiva. 02. Patamar da habilidade projetiva.
03. Grau da competência projetiva. 04. Gabarito da qualidade projetiva. 05. Índice de dotação
projecional. 06. Gradiente projeciogênico. 07. Referência do desempenho projetivo. 08. Faixa
de potência projetiva. 09. Categoria da faculdade projetiva. 10. Padrão da soltura consciencial.
Neologia. As 4 expressões compostas nível de projetabilidade, nível de projetabilidade
elementar, nível de projetabilidade intermediário e nível de projetabilidade avançado são neologismos técnicos da Projeciometrologia.
Antonimologia: 01. Nível da incapacidade projetiva. 02. Patamar da inabilidade projetiva. 03. Grau de incompetência projetiva. 04. Padrão da mediocridade projetiva. 05. Nível de
desconhecimento projetivo. 06. Gradiente de trancamento consciencial. 07. Grau de restringimento intrafísico. 08. Padrão de superfixação intrafísica. 09. Patamar de alienação extrafísica.
10. Nível de antiprojetabilidade.
Estrangeirismologia: o upgrade do nível de projetabilidade; o breakthrough projetivo;
o background projetivo; o know-how projetivo; a análise sincera das próprias performances projetivas; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Projeciologia; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os
criticopensenes; a criticopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; as assinaturas pensênicas projetivas.
Fatologia: a autocientificidade aplicada às pesquisas projetivas; a aferição do desempenho projetivo das consciências; os indicadores da capacidade projetiva das consciências; os instrumentos de medida do nível de inteligência projetiva manifestado; o retrato do progresso projetivo conquistado; os registros projetivos acumulados; a avaliação dos resultados projetivos alcançados; a Inventariologia Projetiva; a revisão projeciográfica; a análise projeciocrítica; a identificação dos travões referentes ao desempenho projetivo; o diagnóstico projetivo; a comparação entre
o nível de projetabilidade pessoal e alheio; a checagem realista do autodesempenho projetivo; os
resultados e consequências da autanálise projetiva; a avaliação criteriosa do autaperfeiçoamento
projetivo; o nível de compreensão da utilidade evolutiva da projetabilidade lúcida.
Parafatologia: o nível de projetabilidade; o nível da manifestação extrafísica da conscin;
o nível de projetabilidade explicitado nas paravivências do projetor; os alvos mentais extrafísicos
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compatíveis com o nível de projetabilidade consciencial; o desenvolvimento das habilidades projetivas; a qualificação do nível de projetabilidade; a mudança da categoria de projetabilidade conforme as recins; os extrapolacionismos parafenomenológicos indicando os neopatamares projetivos a serem alcançados; o monitoramento da evolução das autovivências projetivas; a inevitável
evolução qualiquantitativa da apreensão de conhecimentos extrafísicos; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a projetabilidade espontânea; a projetabilidade amadora esporádica;
a projetabilidade profissional buscada; as etapas do desenvolvimento da projetabilidade lúcida;
a autoconscientização quanto às melhorias exigidas ao autaperfeiçoamento projetivo; os extracons
e paracons recuperados; a autocognição projetiva ampliando a autossuficiência do projetor lúcido;
a dotação projetiva desenvolvida não sendo, necessariamente, atestado de elevado padrão consciencial; as aptidões projetivas inatas resultantes de conquistas anteriores à ressoma atual; a emersão da Parafenomenologia Projetiva em razão de treinamentos desenvolvidos em retrovidas;
o saldo da ficha de trabalhos extrafísicos pessoais; a conquista de novos estágios de projetabilidade na Escala de Consciência Contínua.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciex parapreceptora–conscin projetora; o sinergismo volição-intenção-realização; o sinergismo capacidades-interesses; o sinergismo assimilação
da teoria–autovivência da prática.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio da evolução inevitável;
o princípio da autopesquisa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao autodesenvolvimento
projetivo.
Teoriologia: a teoria e a prática da projetabilidade lúcida (PL); a teoria da evolução
através dos autesforços.
Tecnologia: as técnicas projeciológicas; a técnica do detalhismo aplicada no levantamento do inventário projetivo pessoal; as técnicas projeciométricas auxiliando na identificação
do nível de projetabilidade da consciência.
Voluntariologia: o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Pesquisologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos do desenvolvimento da projetabilidade lúcida; o efeito
dos autodesempenhos projetivos constantes e prolongados; os efeitos evolutivos das autopesquisas projetivas; os efeitos potencializadores da autoconstatação realística do próprio nível projetivo.
Neossinapsologia: o nível de projetabilidade indicando as neossinapses e paraneossinapses projetivas desenvolvidas; as neossinapses derivadas da recuperação de parassinapses.
Ciclologia: o ciclo vivência fenomênica–interpretação conteudística; o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo de extrapolações paradidáticas; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio.
Enumerologia: o nível de autolucidez projetiva; o nível de desrepressão projetiva; o nível de paraperceptibilidade; o nível de autoconsciência extrafísica; o nível de paravivências; o nível de companhias extrafísicas; o nível de ambientes extrafísicos visitados. A paraneofilia do projetor; a paralucidez do projetor; a parapreceptoria do projetor; a paraaculturação do projetor;
a paradesenvoltura do projetor; a paradiplomacia do projetor; a paraversatilidade do projetor.
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Binomiologia: o binômio empenho pessoal–saldo evolutivo; o binômio vida intrafísica–
–vida extrafísica; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio parafatuísticas-paracasuísticas; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio autocognição-responsabilidade.
Interaciologia: a interação da auto e heteropesquisa projetivas; a interação competências-resultados; a interação nível de projetabilidade–nível de compreensão parafenomenológica;
a interação nível de cosmoeticidade–nível de paravivências.
Crescendologia: o crescendo contínuo da autoprojetabilidade; o crescendo conscin
trancada–projetor jejuno–projetor veterano; o crescendo existência trancada–semiconsciência
extrafísica–projetabilidade lúcida–vida alternante–vigília contínua; o crescendo das autovivências extrafísicas; o crescendo da Fenomenologia Projeciológica; o crescendo autexperimentos-autorreflexões-autotares.
Trinomiologia: o trinômio autolucidez extrafísica–autocognição parafenomênica–autoprojetabilidade avançada; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio cognições-habilidades-atitudes; o trinômio autoinvestigação-autodiscernimento-autoconscientização; o trinômio
observações cuidadosas–análises minuciosas–conclusões fidedignas; o trinômio parapesquisas-paratécnicas-parachados.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo;
o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio Projeciografia-Projecioanálise-Projeciocrítica-Projeciometria.
Antagonismologia: o antagonismo conscin quadridimensional / conscin polidimensional; o antagonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo desenvolvimento projetivo / estagnação projetiva; o antagonismo competência / incompetência; o antagonismo experiência / inexperiência; o antagonismo autocognição / apedeutismo; o antagonismo conscin teática / conscin teoricona; o antagonismo análise profunda / síntese superficial.
Paradoxologia: o paradoxo de a projeção consciente comum poder ocorrer independentemente do nível ético da conscin, contudo, a evolução e o desenvolvimento produtivo do projetor ocorrerem, inevitavelmente, ao modo de pré-requisito, em coexistência perfeita com a Cosmoética.
Politicologia: a lucidocracia; a extrafisicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento projetivo; a lei do aperfeiçoamento contínuo.
Filiologia: a projeciofilia; a extrafisicofilia; a autopesquisofilia; a autocogniciofilia;
a evoluciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a parapsicofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da hipomnésia;
a síndrome da apriorismose.
Mitologia: o mito do desenvolvimento projetivo instantâneo.
Holotecologia: a projecioteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciometrologia; a Projeciologia; a Autolucidologia; a Projeciocriticologia; a Descoincidenciologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Experimentologia; a Parageneticologia; a Inventariologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual;
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o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o parapesquisador; o projetor consciente; o projeciólogo; o extrafisicologista; o sistemata; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a parapesquisadora; a projetora consciente; a projecióloga; a extrafisicologista; a sistemata; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens duplex; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: nível de projetabilidade elementar = o patamar do projetor jejuno vivenciando pela primeira vez a projeção consciente (primoprojeção); nível de projetabilidade intermediário = o patamar do projetor experiente capaz de praticar a volitação extrafísica; nível de projetabilidade avançado = o patamar do projetor veterano integrante de excursão lúcida a comunidade
extrafísica avançada.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida (PL); a aculturação multidimensional.
Categoriologia. De acordo com a Experimentologia, didaticamente, pode-se agrupar, em
ordem crescente, a projetabilidade das consciências intrafísicas em 3 níveis:
1. Elementar. Nessa fase o projetor começa a vivenciar as primeiras experiências lúcidas fora do corpo. O desafio está na mudança de rotina visando o desenvolvimento do hábito de
se projetar com lucidez.
Prioridade. As projeções vivenciadas nesta fase contribuem para o descondicionamento
do projetor quanto à realidade intrafísica. A prioridade é a criação e desenvolvimento de neossinapses e paraneossinapses possibilitando perceber a condição de consciência projetada ao se manifestar na dimensão extrafísica.
Experimentações. Há a predominância de experimentações relativas aos atributos do psicossoma e à exploração de ambientes extrafísicos.
2. Intermediário. Nesta fase o projetor tem consolidado o hábito de se projetar com lucidez.
O desafio é o aproveitamento das experiências lúcidas fora do corpo.
Experimentações. Iniciam-se as atividades de assistência extrafísica; visitas a comunidades
extrafísicas de transição; intercâmbio com consciências extrafísicas lúcidas; participação em encontros
e cursos extrafísicos.
3. Avançado. Esta fase caracteriza a condição do projetor veterano. O desafio é a ampliação
da maturidade consciencial, a fim de vivenciar experimentos projetivos avançados.
Experimentações. Iniciam-se as atividades de assistência extrafísica complexas (resgates de
consciexes, participação em processos de dessoma, utilização de técnicas de desassédio); intercâmbio
com consciências extrafísicas evoluídas; participação enquanto ouvinte em aulas de Curso Intermissivo; projeções de mentalsoma isolado na dimensão mentalsomática.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nível de projetabilidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Escala da consciência contínua: Evoluciologia; Homeostático.
05. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
07. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
08. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
09. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
10. Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Nível intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
12. Parafatologia: Extrafisicologia; Neutro.
13. Projeciometria: Projeciologia; Neutro.
14. Projetor jejuno: Projeciologia; Neutro.
15. Vigília contínua: Autolucidologia; Homeostático.

NENHUMA CONQUISTA EVOLUTIVA DA CONSCIÊNCIA
NASCE DO IMPROVISO. A TENDÊNCIA PROJETIVA
DE ALTO NÍVEL É FRUTO DA REPETIÇÃO DE PARAVIVÊNCIAS ACUMULADAS EM MÚLTIPLAS EXISTÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o nível da própria projetabilidade?
Quais as ações implementadas para a mudança de patamar das autovivências extrafísicas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 174, 199 a 201, 266, 335, 352, 354, 386 a 389, 452, 470, 538, 571, 660, 730, 824, 837, 894 e 942.
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NÍVEL DESENVOLVIMENTAL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nível desenvolvimental é a condição exata da conscin, no momento evolutivo em foco, seja a cognopolita, a eletronótica, a vulgar, a pesquisadora, a administrativa,
a interassistencial, a professora ou a estudante.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo nível vem do idioma Francês Antigo, nível, de livel, derivado do
idioma Latim, libellus, e este de libella, “nível (instrumento utilizado para verificar o nível)”, diminutivo de libra, “balança”. Surgiu no Século XVI. O prefixo des procede também do idioma
Latim, dis, “aumento; reforço; intensidade”. A palavra envolver provém do mesmo idioma Latim,
involvere, “rolar sobre; enrolar; enroscar; esconder”. O sufixo mento vem igualmente do idioma
Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo desenvolvimento apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Nível de desenvolvimento. 02. Nível de evolução. 03. Nível evolutivo. 04. Grau desenvolvimental. 05. Patamar de aperfeiçoamento. 06. Condição de progresso.
07. Estado de avanço. 08. Coeficiente de melhora. 09. Referência evolutiva. 10. Gradiente desenvolvimental.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo desenvolvimento: desenvolvimental; desenvolvimentismo; desenvolvimentista; ecodesenvolvimento; hiperdesenvolvimento; hipodesenvolvimento; subdesenvolvimento.
Neologia. As 3 expressões compostas nível desenvolvimental, nível desenvolvimental
amador e nível desenvolvimental evoluído são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Nível estacionário. 2. Nível de regressão. 3. Grau de estacionamento. 4. Grau de regressão. 5. Estado de atraso. 6. Situação decadente. 7. Gradiente negativo.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o breakthrough evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autevolução.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o nível desenvolvimental; o nível desenvolvimentista; o nível de crescimento
evolutivo pessoal; o percentual tarístico a maior; a escala evolutiva das consciências; o manual
Conscienciograma; a Consciencioterapia; o contexto evolutivo; os fatores evolutivos; o autodesenvolvimento evolutivo; o autodesempenho evolutivo; o dinamismo evolutivo; o nível evolutivo
medíocre; o desvio evolutivo; a correção do curso evolutivo; o rendimento evolutivo; os problemas evolutivos; a identificação dos travões evolutivos; o roteiro evolutivo; o saldo evolutivo;
o acrescentamento evolutivo; a apreensão do neoconhecimento evolutivo.
Parafatologia: o nível da intermissividade pessoal; o nível autoparapsíquico; o grau da
sinalética energética pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estrato parassocial; o nível evolutivo da consciex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autevolução.
Principiologia: o princípio da evolução compulsória.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do desenvolvimento evolutivo segundo a Conscienciologia.
Voluntariologia: o voluntariado como campo evolutivo para a conscin lúcida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito do retorno da assistencialidade tarística.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelas ideias inatas do Curso Intermissivo
(CI).
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: o nível organizacional pessoal; o nível administrativo pessoal; o nível
pesquisístico pessoal; o nível pedagógico pessoal; o nível interassistencial pessoal; o nível tarístico pessoal; o nível proexológico pessoal. O desenvolvimento sustentável; a obra de fôlego; o teatro de operações; a lavoura bem tratada; o planejamento do produto; o fato de crescimento; a evolução convergente.
Binomiologia: o binômio Evoluciologia-Assistenciologia; o binômio empenho pessoal–
saldo evolutivo.
Interaciologia: a interação grupocarma-maxiproéxis.
Crescendologia: o crescendo holocármico egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio EV-tenepes-ofiex pessoal.
Antagonismologia: o antagonismo evolução-regressão.
Paradoxologia: o paradoxo interassistencial do assistente (primeiro receptor)–assistido
(segundo receptor).
Politicologia: a política da Interassistenciologia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a sociofilia.
Fobiologia: a prosofobia; a metasiofobia; a tropofobia.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a conscienciometroteca; a hermeneuticoteca; a discernimentoteca; a despertoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autodesassediologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autoconscienciologia; a Autocosmoeticologia; a Autocosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin-cobaia conscienciométrica; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: nível desenvolvimental amador = o grau evolutivo da conscin pré-serenona; nível desenvolvimental evoluído = o grau evolutivo do ser desperto.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nível desenvolvimental, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
09. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.

NA CONSCIENCIOLOGIA, O NÍVEL DESENVOLVIMENTAL
DA CONSCIN INTERESSADA PODE SER AFERIDO POR
MEIO DO CONSCIENCIOGRAMA, DA CONSCIENCIOTERAPIA E DA ESCALA EVOLUTIVA DAS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, afere o próprio nível desenvolvimental ao modo
de checkup evolutivo? De quanto em quanto tempo?
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NÍVEL INTERMISSIVO
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nível intermissivo é a qualidade, condição, estado, grau, gabarito, categoria, estágio ou percentual da intermissibilidade da paraprocedência pessoal, incluído ou exposto
nas intenções e nos esforços evolutivos na vida humana da conscin.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo nível vem do idioma Francês Antigo, nivel, de livel, derivado do
idioma Latim, libelus, e este de libella, “nível (instrumento utilizado para verificar o nível)”, diminutivo de libra, “balança”. Surgiu no Século XVI. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão provém do mesmo idioma Latim,
missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Patamar intermissivo. 02. Qualificativo extrafísico. 03. Grau intermissivo. 04. Categoria intermissiva. 05. Gabarito intermissivo. 06. Estágio intermissivo. 07. Padrão intermissivo. 08. Referência intermissiva. 09. Gradiente intermissivo. 10. Autoconsciencialidade intermissiva.
Neologia. As 4 expressões compostas nível intermissivo, nível intermissivo menor, nível
intermissivo mediano e nível intermissivo máximo são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 01. Nível intrafísico. 02. Patamar humano. 03. Qualificativo material.
04. Grau de materialidade. 05. Categoria material. 06. Gabarito material. 07. Estágio material.
08. Padrão material. 09. Gradiente material. 10. Inconsciencialidade intermissiva.
Estrangeirismologia: o upgrade intermissivo; o status quo pré-ressomático.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoproéxis em bases intermissivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciência quanto à intermissibilidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal.
Fatologia: o nível de qualidade dos autesforços da conscin; o nível do autodiscernimento
quanto à inteligência evolutiva (IE); o nível de lucidez evolutiva; o grau de compreensão da finalidade da vida humana; o abertismo consciencial à aprendizagem contínua; a teática intrafísica
dos ensinamentos hauridos no período anterior, recente, da intermissão.
Parafatologia: o nível intermissivo; o nível da intermissividade pessoal; a capacitação
evolutiva pré-ressomática; as ideias inatas; as lembranças da última intermissão; as autorretrocognições intermissivas orientando a consecução da proéxis; o nível do autoparapsiquismo em
geral; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal; o nível do Curso Intermissivo (CI), pessoal, aplicado no dia a dia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autevolução.
Principiologia: o princípio da evolução compulsória; o princípio da afinidade.
Codigologia: o nível de autaplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
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Tecnologia: a técnica do desenvolvimento evolutivo segundo a Conscienciologia; as paratécnicas didáticas intermissivas.
Voluntariologia: o voluntariado como campo evolutivo para a conscin lúcida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito do retorno da assistencialidade tarística.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas e recuperadas pelas ideias inatas do Curso
Intermissivo pré-ressomático.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído
da atividade; o ciclo vida humana–vida intermissiva.
Binomiologia: o binômio Evoluciologia-Assistenciologia; o binômio empenho pessoal–
–saldo evolutivo; o binômio compléxis-maximoréxis.
Interaciologia: a interação grupocarma-maxiproéxis.
Crescendologia: o crescendo holocármico egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo da escalada intermissiva com a consciex alçando melhores níveis evolutivos a cada novo
compléxis.
Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade; o trinômio capacitação-treinamento-autocompetência; o trinômio EV-tenepes-ofiex pessoal; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva;
o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio mérito consciencial–autobagagem evolutiva–autorresponsabilidade grupocármica; o trinômio Cosmoética-proéxis-compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo autoconsciencialidade / automaterialidade; o antagonismo evolução / regressão.
Politicologia: a meritocracia; a democracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço proexológico aplicado à autevolução.
Filiologia: a parapsicofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a intermissioteca; a experimentoteca;
a reeducacioteca; a conscienciometroteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Ressomatologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o corpo discente dos Cursos Intermissivos; o corpo docente dos Cursos Intermissivos; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens gradualis; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: nível intermissivo menor = a autovivência da inversão existencial; nível
intermissivo mediano = a autovivência da ofiex pessoal; nível intermissivo máximo = a autovivência do completismo existencial da tares.
Culturologia: a Multiculturologia da Intermissiologia; a cultura conscienciológica em
implantação reeducativa no planeta Terra.
Taxologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de empreendimentos expressando, de modo predominante, o nível intermissivo dos esforços
das conscins nas linhas de atividade da vida intrafísica:
01. Compléxis: a busca do completismo existencial na consecução da proéxis no universo da Proexologia.
02. Enciclopédia da Conscienciologia: o conteúdo intermissivo, cosmoético, evolutivo
e tarístico dos verbetes conscienciológicos no universo de refutação da Discernimentologia.
03. Epicentrismo: a autovivência da condição de epicentro consciencial (epicon), homem ou mulher, segundo o embasamento da Epiconologia.
04. Intermissão: a aplicação da intermissividade da pessoa na vida intrafísica a partir
do último período extrafísico no universo da Intermissiologia.
05. Invéxis: a vivência ainda jovem da condição social da inversão existencial no âmbito da Invexologia.
06. Macrossoma: o uso autoconsciente do corpo humano maceteado segundo as bases
lúcidas da Macrossomatologia.
07. Ofiex: a manutenção da oficina extrafísica, pessoal, interassistencial, no âmbito da
Ofiexologia.
08. Paraprocedência: a utilização dos conhecimentos evolutivos hauridos durante a intermissão, na comunex de origem da própria consciência, no âmbito da Paraprocedenciologia.
09. Parapsiquismo: o emprego das autoparapercepções no universo interassistencial da
Parapercepciologia.
10. Tenepes: as práticas assistenciais diárias no universo teático e multidimensional da
Tenepessologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nível intermissivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Priorologia: Evoluciologia; Neutro.

A CONSIDERAÇÃO DO AUTONÍVEL INTERMISSIVO,
OBVIAMENTE, CONSTITUI ASSUNTO INDISPENSÁVEL
PARA TODA CONSCIN INTERMISSIVISTA, COGNOPOLITA,
VOLUNTÁRIA CONSCIENCIOLÓGICA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Qual o nível de lucidez intermissiva aplicado por você, leitor ou leitora,
na própria vida? O menor, o mediano ou o máximo?
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NÓDULO HOLOMNEMÔNICO
(HOLOMNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nódulo holomnemônico é determinada retrocognição, lembrança ou recordação episódica, recorrente, persistente, perduradoura, de base traumática, impactante, secular
ou multiexistencial, incrustada e indecifrada por longo período nos recessos oníricos da conscin,
acarretando alguma preocupação enigmática.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra nódulo vem do idioma Latim, nodulus, “nó; nozinho”. Surgiu no
Século XIX. O elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, “total; completo;
inteiro”. O vocábulo mnemônico deriva do idioma Latim Medieval, mnemonicus, e este do idioma
Grego, mnémonikós, “de ou relativo à memória; que tem boa memória; que se refere ao uso da
memória”. Apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 01. Núcleo holomnemônico; nódulo holobiográfico. 02. Nódulo paracerebral. 03. Retronódulo holobiográfico. 04. Nó da memória. 05. Nodo mnemônico. 06. Queloide holomnemônico. 07. Quisto holomnemônico. 08. Pequeno nó holobiográfico. 09. Neuroma holomnemônico. 10. Paraneuroma mnemônico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo nó: neonódulo; nodada; nodado; nodal; nodar; nódica; nódico; nodicórneo; nodifloro; nodo; nodosa; nodosidade; nodoso; nodulação; nodular; nodulária; nodulectomia; nodulífera; nodulífero; nódulo; nodulosa; noduloso; retronódulo (afora algumas expressões compostas).
Neologia. As 3 expressões compostas nódulo holomnemônico, nódulo holomnemônico
emociogênico e nódulo holomnemônico intelectogênico são neologismos técnicos da Holomnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Retrocognição vulgar. 2. Rememoração inexpressiva.
Estrangeirismologia: o flashback secular; o Retrocognitarium; a carência do insight
multissecular multiexistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Holomnemônica Pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemossomatologia; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; a influência dos nódulos holobiográficos no
holopensene padrão pessoal; os circumpensenes; a circumpensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; a fluidez da autopensenização em rede mnemônica flexível.
Fatologia: os nódulos indecifrados do onirismo das pessoas; os bancos pessoais de
ideias da consciência; a ruminação mental; o espaço mental pré-ocupado; a falta de Higiene
Consciencial; as queloides ideativas; a autobcecação; o autassédio inconsciente; a amnésia pós-traumática; as vivências emocionais seculares e a expressão pensênica contemporânea; a manutenção das preocupações conscienciais em múltiplos somas; o núcleo afetivo-comportamental incompreendido como sendo a base do nódulo holomnemônico; os caprichos pessoais recentes tendo por base imaturidades afetivas de vidas humanas prévias; a depressão atual com raízes seculares; a acatamatesia como sendo a dificuldade de se compreender objetos ou situações percebidas;
o autenfrentamento adiado gerando neonódulos holobiográficos; a agnosia pessoal quanto à Etiologia do nódulo holobiográfico; a automissão deficitária emotiva; a replicação de comportamentos antigos no neossoma; a emoção como sendo o fixador padrão da memória; a filtragem da realidade pela automundividência; a organização particularizada das autocognições na memória; as
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associações mnemônicas singulares; os ajuntamentos ideativos por semelhança ou oposição; os
blocos mnemônicos temáticos; as autoevocações sensoriais (imagem, som, aroma, paladar, toque)
reativando todo o conjunto de lembranças agrupadas; o flash mnêmico apurando o fio da meada
do contexto rememorativo; as rememorações em bloco; as releituras do próprio passado multidimensional.
Parafatologia: o nódulo holomnemônico; as autorretrocognições; o quisto holobiográfico; as retrovidas intrafísicas; a característica enigmática essencial do nódulo holomnemônico;
a reflexão pessoal sobre o nódulo holomnemônico; os registros das pesquisas para deslindar a estrutura etiológica, parafisiológica, patológica e terapêutica do nódulo holomnemônico pessoal;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a memória multimilenar da conscin parapsíquica; os parafenômenos holomnemônicos da
pré-cosmoconsciência; a autoconscientização polidimensional; o paradesconfiômetro; os retroengramas atuais; a latência paracerebral; o estigma holomnemônico; o para-hipocampo; o vinco holomnemônico de base psicossomática; a Parafisiologia Holomnemônica; os neocenários com retropersonagens predispondo a eclosão (aparecimento, surgimento) dos nódulos holomnemônicos;
as queixas pessoais atuais de base multissecular; a depuração da Paragenética Pessoal; os reflexos
mnemossomáticos pessoais de vida humana em vida humana; a personalidade consecutiva e os
comportamentos consecutivos recalcitrantes; a cicatrização psicossomática incompleta (imperfeita, defeituosa, inacabada, inconclusa, incoerente, truncada) gerando neonódulos holomnemônicos;
a Parafenomenologia Holomnemônica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico megatrafar–nódulo holomnemônico; o sinergismo prolífico sensações somáticas–faculdades mentais–parapercepções autoconscientes; o sinergismo Curso Intermissivo–Memoriologia–Autoproexologia; o sinergismo paracérebro-cérebro.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do registro mnemônico eterno no
Cosmos; o princípio da conservação autocognitiva multisseriexológica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução seriexológica da consciência; a teoria da memória
quádrupla.
Tecnologia: a mnemotécnica dentro da Holomnemônica; a técnica paradiagnóstica
e paraterapêutica do arco voltaico craniochacral; a Mnemotecnologia aplicada ao binômio retenção-rememoração.
Voluntariologia: o agente retrocognitor no voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: os neoefeitos etológicos retardados dos retrotravões emocionais paroxísticos; os efeitos ambivalentes dos nódulos holobiográficos; o efeito-halo da memória pessoal sobre
a autoproéxis; os efeitos das emoções nas retenções e distorções mnemônicas; os efeitos dos gatilhos retrocognitivos na recapturação dos paranódulos holomnemônicos; os efeitos harmonizadores da Higiene Mnemônica.
Neossinapsologia: as neossinapses desanuviando os retroengramas; a interconexão das
neossinapses à rede de retrossinapses existentes.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da Holomnemônica; o ciclo incompreensão afetiva–nódulo
holobiográfico–Etologia contemporânea; o ciclo repressão mnemônica antiga–catarse holossomática atual; o ciclo ressomático lembrar-esquecer-relembrar.
Enumerologia: o neossoma; o cefalossoma; o cerebrossoma; o cerebelossoma; o neurossoma; o sinapsossoma; o gliossoma. A memória declarativa; a memória implícita; a memória
episódica; a memória icônica; a memória nominativa; a memória celular; a memória organísmica.
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Binomiologia: o binômio megafenômeno-maxidiscrição.
Interaciologia: a interação patológica ressoma–holamnésia pessoal; a interação paracérebro-cérebro-subcérebro; a interação frontochacra-cardiochacra; a interação Retroetologia-Paraetologia-Neoetologia; a interação Imagística-Imagética; a interação Holomnemônica-Holobiografia-Paragenética.
Crescendologia: o crescendo memória cerebral–holomemória; o crescendo retrocognitivo flash–flashes–episódio–episódios–enredo–vivência rememorada; o crescendo memória simples–memória duplicada–memória quádrupla.
Trinomiologia: o trinômio retrocognição-simulcognição-precognição; o trinômio
Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia.
Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
Antagonismologia: o antagonismo Hipomnemônica / Holomnemônica; o antagonismo
lembrança útil / lembrança inútil; o antagonismo desmemoriação ressomática / perdas mútuas;
o antagonismo rememoração ressomática / ganhos mútuos; o antagonismo retentiva secular / recordação anacrônica; o antagonismo memórias sadias / memórias traumáticas; o antagonismo
lembrança feliz / estigma mnemônico; o antagonismo Autorrevezamentologia / nódulo holomnemônico; o antagonismo corticomemória / Holomnemônica; o antagonismo recuperação dos cons
magnos / expressão dos nódulos holomnemônicos; o antagonismo apego psicossomático / desapego mentalsomático; o antagonismo tempo cronológico / tempo consciencial; o antagonismo
cronicidade holomnemônica / agudização mnemônica.
Paradoxologia: o paradoxo evolutivo do recurso da hipomnésia ressomática ao apagar
as lembranças perturbadoras arrastar para o esquecimento as boas lembranças associadas.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei da conservação holomnemônica do autopatrimônio cultural.
Filiologia: a mnemofilia; a intelectofilia; a comunicofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autocriticofilia; a raciocinofilia.
Sindromologia: a síndrome de Tourette; a síndrome das falsas memórias; a síndrome
do terror noturno; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do estresse pós-traumático.
Mitologia: os mitos multimilenares incrustrados na holomemória pessoal.
Holotecologia: a apriorismoteca; a holomnemoteca; a nosoteca; a retrocognoteca; a historioteca; a gerontoteca; a documentoteca.
Interdisciplinologia: a Holomnemossomatologia; a Automnemônica; a Seriexologia;
a Retrogeneticologia; a Holobiografologia; a Parapercepciologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as consciências componentes do elenco do nódulo holomnemônico.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: nódulo holomnemônico emociogênico = o episódio lembrado de modo
recorrente com predomínio de algum tipo de comocionalismo ou psicossomaticidade; nódulo holomnemônico intelectogênico = o episódio lembrado de modo recorrente com predomínio de algum tipo de processo intelectual, racional ou da mentalsomaticidade.
Culturologia: a Multiculturologia pluriexistencial pessoal da Holomnemossomatologia.
Terapeuticologia: a expansão do dicionário cerebral analógico predispondo à dissolução
dos nódulos holomnemônicos.
Taxologia. Sob a ótica da Holomnemossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 categorias de nódulo holomnemônicos, em geral:
01. Nódulo holomnemônico catalisador: a rememoração providencial; o insight mnemônico.
02. Nódulo holomnemônico culposo: a recordação incômoda; o constrangimento mnemônico.
03. Nódulo holomnemônico de excelência: a competência genial; a tesaurização mnemônica.
04. Nódulo holomnemônico dissociado: o flash retrocognitivo isolado; o fragmento
mnemônico.
05. Nódulo holomnemônico eclipsado: a hipomnésia pontual; o bloqueio mnemônico
específico.
06. Nódulo holomnemônico enrijecido: o dogma pessoal; o fechadismo mnemônico.
07. Nódulo holomnemônico ilusório: a pseudolembrança fantasiosa; o falseamento
mnemônico.
08. Nódulo holomnemônico intermissivo: a ideia inata magna; a primazia mnemônica.
09. Nódulo holomnemônico patológico: o bagulho autopensênico; o travão mnemômico.
10. Nódulo holomnemônico recorrente: a lembrança involuntária insistente; a fixação
mnemônica.
11. Nódulo holomnemônico ressaltado: a reminiscência revivenciada; o zum mnemônico.
12. Nódulo holomnemônico traumático: a paracicatriz psicossômica; o estigma mnemônico.
13. Nódulo holomnemônico truncado: a distorção mnemônica; o malentendido mnemônico.
14. Nódulo holomnemônico vinculatório: a empatia ou antipatia instantânea; o vínculo
mnemônico.
15. Nódulo holomnemônico vocabular: o vocabulário pararecebral; o léxico mnemônico.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nódulo holomnemônico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
03. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
04. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Cacoete holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
06. Conhecimento prévio: Autocogniciologia; Neutro.
07. Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
08. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
10. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
11. Lixo mnemônico: Holomnemônica; Neutro.
12. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
13. Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
14. Retrospectiva autodesassediadora: Mnemossomatologia; Homeostático.
15. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

O NÓDULO HOLOMNEMÔNICO PODE SER A GAZUA
OU PEÇA-CHAVE PARA DESLINDAR TODO O PUZZLE
DA MEMÓRIA MULTIMILENAR DA CONSCIN PARAPSÍQUICA COM DESEMPENHO RETROCOGNITIVO CONFIÁVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia algum episódio onírico recorrente indecifrado? Considera a ocorrência como sendo nódulo holomnemônico?
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NOITE DE GALA MNEMÔNICA
(HOLOMEMORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Noite de Gala Mnemônica é o experimento retrocognitivo grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) composto por diversas atrações
culturais e farto jantar, realizado em local tecnicamente ornamentado e ambientado com motivos
históricos, cujo participante deverá estar vestido com elegante traje de época (indumentária) inspirado em determinado período da História, incluindo o país e a condição social, com o qual
tenha identificação positiva e sinta-se realmente afinizado, a fim de promover estímulos retrocognitivos pessoais e grupais a partir do holopensene criado e das interações multidimensionais oportunizadas (Retrocogniciologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo noite deriva do idioma Latim, nox, “noite”. A palavra gala
é proveniente do idioma Italiano, gala, “elegância; pompa”, e esta do idioma Francês Antigo,
gale, “prazer; divertimento”. Surgiu no Século XVI. O termo mnemônico vem do idioma Latim
Medieval, mnemonicus, e este do idioma Grego, mnemonikós, “de ou relativo à memória; de boa
memória; referente ao uso da memória”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Noite de gala retrocognitiva. 2. Solenidade retrocognitiva da CCCI.
3. Experimento retrocognitivo cognopolitano. 4. Retrocognitarium grupal da CCCI.
Neologia. As 3 expressões compostas Noite de Gala Mnemônica, Noite de Gala Mnemônica autorreciclológica e Noite de Gala Mnemônica gruporreciclológica são neologismos técnicos da Holomemoriologia.
Antonimologia: 1. Jantar de gala tradicional. 2. Festa de formatura. 3. Baile à fantasia.
4. Baile carnavalesco.
Estrangeirismologia: os after effects holomnemônicos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holomemoriologia Teática.
Coloquiologia: o tititi da CCCI; o bafafá sobre o evento; o zunzunzun temático; o diz-que-diz acerca dos trajes; o babado dos envolvidos; as fofins e fofexes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemossomatologia; os retropensenes;
a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene pessoal das investigações
seriexológicas cotidianas; o holopensene retrocognitivo; as fôrmas holopensênicas revisitadas.
Fatologia: a Noite de Gala Mnemônica; o encontro comunitário singular com características sociais, culturais, lúdicas, pesquisísticas e holobiográficas; o desafio de fazer o primeiro experimento retrocognitivo em grupo da CCCI (Retrocognitarium Grupal) e bancar as respectivas
consequências; o assunto do momento por meses a fio; as expectativas perante os resultados; as
oficinas técnicas preparatórias; a pesquisa histórica a fim de compor o próprio personagem; a manutenção no foco homeostático ao selecionar determinada época e personagem com a qual se sinta bem; os comportamentos surpreendentes dos intermissivistas; as emoções sendo expressadas de
múltiplas formas e intensidades; a reflexão grupocármica imposta pelos fatos e parafatos; a confecção do traje; as idas e vindas ao atelier; a multiplicidade de épocas e personagens representadas; a descoberta de novas afinidades conscienciais a partir do foco para-histórico escolhido; os
reencontros grupocármicos oportunizados; o intercâmbio comercial, artístico e cultural com a so-
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ciedade iguaçuense; a mídia local cobrindo o evento; a escolha do menu; a fundação da CONSECUTIVUS, em 14 de dezembro de 2014 com trajes de gala na condição de avant première da
Noite de Gala Mnemônica; a minitertúlia especial com trajes de época; o alvoroço em torno do
evento; a originalidade do evento; os bastidores do evento; as equipes interdisciplinares do evento; o clima euforizante do evento; a diversidade consciencial do evento; a seriedade maxiproexológica do evento; o sucesso interassistencial do evento; a sincronicidade onomástica envolvendo
a presença do mascote bem-te-vi na minitertúlia especial; a formatura do Curso de Longo de Curso; o clima de amizade e celebração mantido pelas 48h do final de semana; a Noite de Gala Mnemônica enquanto marco histórico da maxiproéxis grupal (Data-base: 06.06.15); os próximos
encontros retrocognitivos da CCCI.
Parafatologia: a evocação holomnemônica grupal; as sincronicidades holobiográficas
atingindo participantes, familiares e prestadores de serviços; as rememorações intra e extrafísicas
vivenciadas antes, durante e depois do evento; os dejaísmos retrocognitivos; as impressões holossomáticas de base retrossomáticas; a evocação de consciexes afins aos participantes e o encaminhamento ao Curso Intermissivo (CI) ocorrido ao longo dos preparativos; o ostensivo amparo
extrafísico de função calçando todas as fases do evento; o megapoio proporcionado pela equipex
de amparadores especialistas em Holomemoriologia liderada pela consciex Transmentor; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático potencializando eventos retrocognitivos; os acertos grupocármicos multiexistenciais; a convergência do personagem escolhido com a retrossenha
pessoal; o leitmotiv holobiográfico orientando as pesquisas retrocognitivas pessoais; o entrosamento óbvio, para quem tem olhos de enxergar, entre as evocações multidimensionais proporcionadas pelas preliminares do evento, as sessões tenepessológicas e a Pré-Intermissiologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo convivialidade-retrocognição.
Principiologia: o princípio evolutivo da afinidade interconsciencial.
Teoriologia: a teoria da holomemória; a teoria do holopensene.
Tecnologia: a técnica do Retrocognitarium Grupal.
Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito retrocognitivo dos trajes de época; o efeito intraconsciencial das
autorreflexões retrocognitivas.
Neossinapsologia: o reacesso das autorretrossinapses possibilitando neossinapses proexológicas.
Ciclologia: o ciclo pré-evento–evento–pós-evento; o ciclo holorressomático da espiral
evolutiva; o ciclo mnemônico evocação-lembrança-neoperspectivas.
Enumerologia: a memória retrossomática; a reminiscência retrossomática; a lembrança
retrossomática; a rememoração retrossomática; a recordação retrossomática; a evocação retrossomática; a retrocognição retrossomática. O reencontro dos artistas; o reencontro dos industriais;
o reencontro dos intelectuais; o reencontro dos médicos; o reencontro dos militares; o reencontro
dos monarquistas; o reencontro dos parapsíquicos; o reencontro dos políticos; o reencontro das
salonnières.
Binomiologia: o binômio evento social–oportunidade retrocognitiva; o binômio espontaneidade-retrocognição; o binômio conscin-cobaia seriexológica–espelho consciencial multidimensional; o binômio conscienciograma pessoal–seriexograma grupal.
Interaciologia: a interação mais estreita com a Socin; a interação grupocarma de convivívio–passado pessoal; a interação memória cortical–memória paracerebral; a interação pesquisa seriexológica–Megacentro Cultural Holoteca (Cogniciologia Cosmovisiológica).
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Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico pessoal facilitando a compreensão do
puzzle seriexológico grupal; o crescendo cognitivo das pesquisas para-históricas.
Trinomiologia: autopesquisa retrocognitiva–heteropesquisa retrocognitiva–pesquisa
retrocognitiva grupal.
Antagonismologia: o antagonismo ser / estar; o antagonismo alegria de ter participado
/ frustração de ter faltado; o antagonismo Zeitgeist atual / Zeitgeist pretérito; o antagonismo hipótese seriexológica / confirmação retrocognitiva.
Politicologia: a seriexocracia.
Legislogia: a lei do retorno seriexológico; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a holopensenofilia;
a neofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Maniologia: a atenção quanto à nostomania.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a logicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Holobiografologia; a Seriexometria; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Parapercepciologia; a Maxiproexologia; a Conviviologia;
a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Holotecologia; a Parageneticologia; a Holorressomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as personalidades consecutivas autoconscientes; as conscins participantes
da I Noite de Gala Mnemônica; a equipe técnica de fornecedores; a equipin responsável pela preparação do evento; a equipex de holomemorialistas.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o pesquisador-sensitivo; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o parageneticista; o seriexólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a pesquisadora-sensitiva; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a parageneticista; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo
sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
retroactor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Noite de Gala Mnemônica autorreciclológica = o evento sob a ótica individual, incluindo o nível de aproveitamento egocármico das experiências retrocognitivas vivenciadas pela conscin participante, homem ou mulher; Noite de Gala Mnemônica gruporreciclológica = o evento sob a ótica coletiva, incluindo o nível de aproveitamento grupocármico das experiências retrocognitivas vivenciadas pelos grupos de conscins participantes, homens ou mulheres.
Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica.
Motivação. Favorecer retrocognições autênticas. Esse foi o principal fator motivador para a realização da I Noite de Gala Mnemônica da CCCI, em 06 de junho de 2015.
Gatilho. Considerando a Mnemossomatologia, eis listados na ordem alfabética das especialidades afins, 10 aspectos presentes durante a solenidade capazes de funcionar na condição de
gatilhos retrocognitivos pessoais e grupais:
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01. Astronomia: o exercício de observar os astros com olho armado proporcionado pela
equipe de astrônomos antigos.
02. Declamaciologia: a declamação de poemas nas línguas francesa, inglesa e italiana.
03. Elencologia: os colegas trajados com indumentária de época, reproduzindo personagens e hábitos antigos.
04. Gastrossomatologia: o paladar desencadeado pelo jantar em 5 tempos, inspirado na
cozinha francesa dos Séculos XVI e XVII.
05. Musicologia: as reproduções musicais de diferentes épocas e estilos, incluindo óperas e valsas.
06. Onomástica: os nomes das retropersonalidades anunciados pelos arautos na entrada
do salão.
07. Osmologia: os cheiros dos aromas utilizados em perfumes e temperos.
08. Pinacotecologia: os quadros com reproduções de telas famosas e marcantes da época do Renascimento.
09. Teatrologia: a peça teatral ambientada em época renascentista, incluindo o bufão
(arlequim), o tema e as dramatis persona, com os trejeitos (gestualidade) e vocabulário da época.
10. Terapeuticologia: o atendimento realizado pela equipe de médicos medievais.
Preparo. Os preparativos pessoais para a I Noite de Gala Mnemônica da CCCI envolveram diferentes fases para o participante. Considerando a Paracronologia, eis 4 momentos pelos
quais todos os convidados passaram desde a ideia inicial, lançada em 14 de novembro de 2014,
até o dia 06 de junho de 2015:
1. Época: a definição da época histórica a ser investigada.
2. Personalidade: a definição do personagem-alvo a ser revivido.
3. Indumentária: a definição do traje de época a ser produzido.
4. Onomástica: a definição do nome (alcunha) a ser anunciado(a) na entrada do salão.
Evocação. Sob a ótica da Multidimensiologia, a I Noite de Gala Mnemônica da CCCI,
talvez tenha sido evento com maior grau de evocação consciencial da História da Conscienciologia ao apresentar óbvio foco histórico, retrobiográfico e cenográfico.
Potência. Afinal, contou com a participação direta de 3 centenas de conscins, além de
dezenas de prestadores de serviços e outras centenas de consciexes afins engajadas na reprodução
de ambiente, roupas, comida, música, peça, quadros, dança, enfim, hábitos retrocognitivos grupais. Foram 6 meses envolvendo debates coletivos e pesquisas individuais.
Parafenômenos. Tal fato pode explicar a grande ocorrência de parafenômenos relatados
à coordenação do evento pelas pessoas inscritas. Eis, a título de ilustração, listagem em ordem
alfabética de 20 tipos de ocorrências multidimensionais:
01. Ampliação do senso de paradever maxiproexológico.
02. Ativação da memória física.
03. Clariaudiência em outro idioma.
04. Clarividência facial retrocognitiva.
05. Encaminhamento de consciexes ao CI.
06. Euforin autoproexológica.
07. Expansão da lucidez seriexológica.
08. Inspiração extrafísica quanto à holobiografia pessoal.
09. Parapsicodrama projetivo visando paracatarses.
10. Parassincronicidade contextual atual.
11. Parassincronicidade retrocognitiva.
12. Projeção consciente retrocognitiva.
13. Projeção semiconsciente desassediadora.
14. Psicometria retrocognitiva bibliológica.
15. Recomposição grupocármica.
16. Recuperação de megacons intermissivos.
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17.
18.
19.
20.

Reencontro secular (reconhecimentos recíprocos).
Retrocognição extrafísica.
Retrocognição intrafísica.
Senso de entrosamento à equipex técnica.

Espontaneidade. O clima de confraternização, juntamente com a parapreceptoria técnica, temperou o evento favorecendo a descontração e a espontaneidade, elementos fundamentais
para o surgimento de neoepisódios retrocognitivos.
Regularidade. No tocante à Cronoevoluciologia, a repetição da Noite de Gala Mnemônica ao longo dos próximos anos e o profissionalismo da equipin técnica responsável pela encenação do Retrocognitarium Grupal da CCCI (Paracenografia) tendem a aumentar, cada vez mais,
as chances de os intermissivistas acessarem as próprias holomemórias com maior nitidez, a fim de
melhor compreender as injunções grupocármicas pretéritas ainda presentes na maxiproéxis grupal
atual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a noite de gala mnemônica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Articulação social: Intrafisicologia; Neutro.
03. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
04. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
05. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
06. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
07. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
09. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
10. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
11. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
12. Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
13. Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
14. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
15. Retrocognição despercebida: Lucidologia; Nosográfico.

A NOITE DE GALA MNEMÔNICA REPRESENTA SÓLIDO
MARCO HOLOBIOGRÁFICO GRUPAL. PODER INTERAGIR
COM OS ATUAIS AMIGOS TRAJADOS COM INDUMENTÁRIA DE ÉPOCA INDUZ RETROCOGNIÇÕES AUTÊNTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participou da I Noite de Gala Mnemônica? Quais os efeitos holomnemônicos daí advindos? Planeja estar presente nas próximas edições?
P. F.
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NOMADISMO CONSCIENCIAL
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nomadismo consciencial é a condição hígida da consciência quando lúcida e errante, movimentando-se constantemente de determinado locus para outro, em busca de experiências enriquecedoras para a evolução, prestando assistência esclarecedora à Humanidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nômade vem do idioma Latim, nomas, “pastor”, e este do idioma
Grego, nomás, “o que pasta; o que muda de pasto; o que vai de 1 lugar para outro”. Surgiu no Século XVII. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio
artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; quadro mórbido; condição
patológica”. A palavra consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Erraticidade consciencial. 2. Estado da consciência vagante.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo nômade: meganomadismo; mininomadismo; nômada; nomadismo; nomadizar; paranomadismo.
Neologia. As duas expressões compostas mininomadismo consciencial e meganomadismo consciencial são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Inércia consciencial. 2. Interiorose. 3. Radicação vitalícia.
Estrangeirismologia: os hippies; os globetrotters.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à multidimensionalidade consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Imagística:
viagens imóveis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do dinamismo evolutivo.
Fatologia: o nomadismo consciencial; a errância; a compulsão; a peregrinação; a vagabundagem; a perpétua mobilidade pessoal; a instabilidade pessoal; as mudanças dos cenários
existenciais; o direito de ir e vir; a autopercepção das injunções subjacentes; as reciclagens instáveis; o dinamismo pessoal; as locomoções; as migrações consecutivas; as aventuras; as explorações; as fugas; as escapadelas; os desnorteamentos; os trânsitos; os vaivéns; as deambulações;
as viagens; os bordejos; as excursões; as expedições; as jornadas; o turismo; o automóvel sustentando o nomadismo; as iniciações sucessivas; a diáspora intrafísica dos judeus há milênios; a internacionlização das abordagens; o maxiuniversalismo; a nostalgia do ninho; a saudade do útero;
o domicílio-pião da conscin lúcida; o retorno à Ítaca; o regresso aos penates; a volta à casa paterna.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o nomadismo interplanetário; o nomadismo interdimensional ou parageográfico; a diáspora extrafísica dos ex-chineses há milênios; a projeção consciente; a clarividência viajora.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do
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Serenarium; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: o ativismo; o ansiosismo; o novidadismo; o escapismo; o transfronteirismo; o pedestrianismo; o erratismo.
Binomiologia: o binômio sair de casa–sair do soma.
Interaciologia: a interação evolutiva radicação na Cognópolis–magistério itinerante.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio cidade-campo-montanha-praia; o polinômio primavera-verão-outono-inverno; o polinômio Primeiro Mundo–Segundo Mundo–Terceiro Mundo–Quarto
Mundo.
Antagonismologia: o antagonismo interiorose / nomadismo.
Paradoxologia. Do ponto de vista da Serenologia, a condição do serenismo do Serenão
ou Serenona (Homo sapiens serenissimus), através da característica ou megatrafor da inter ou
multidimensionalidade, é paradoxal, pois, segundo tais conjeturas evolutivas, quanto mais evoluída a consciência, mais se nomadiza e, ao mesmo tempo, mais se asserena. Ocorrem deslocamentos conscienciais imperturbáveis.
Politicologia: a democracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da hiperatividade.
Maniologia: a dromomania; a nostomania.
Holotecologia: a convivioteca; a experimentoteca; a geografoteca; a turismoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Projeciologia; a Turismologia; a Viajologia; a Geografia; a Parageografologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciência-motorista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor itinerante da Conscienciologia; o nômade; os filhos da estrada; os estradeiros; o exilado; o trânsfuga; o errante; o peregrino; o andarilho; o viajante; o migrante; o fugitivo; o aventureiro; o explorador; o pedestre; o passeador; o turista; o buscador-borboleta.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a professora itinerante da Conscienciologia; as
filhas da estrada; as estradeiras; a exilada; a trânsfuga; a errante; a peregrina; a andarilha; a via-
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jante; a migrante; a fugitiva; a aventureira; a exploradora; a pedestre; a passeadora; a turista;
a buscadora-borboleta.
Hominologia: o Homo sapiens nomasconscientialis; o Homo sapiens viator; o Homo
sapiens projectius.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininomadismo consciencial = o nomadismo do projetor, ou projetora,
consciente; meganomadismo consciencial = o nomadismo da semiconsciex lúcida.
Erraticidade. O nomadismo consciencial, no contexto da Projeciologia, é condição mais
evoluída em comparação com a erraticidade projetiva, ou seja: a situação de desorientação da
conscin inexperiente quando projetada.
Alvo. Segundo a Holomaturologia, o nomadismo consciencial a ser buscado não deve
constituir nenhum distúrbio patológico, extravio, transviamento, desnorteio, desacerto ou desendereçamento ocioso e inútil da consciência projetada sem alvo mental.
Holomaturologia. Ao contrário, o nomadismo consciencial é o resultado da holomaturidade da consciência nomadizando-se intencionalmente, com lucidez, através da impulsão poderosa da própria vontade decidida.
Consciência. A consciência, em si, não dorme. A aura humana ou a psicosfera energética da pessoa está sempre em movimento, não para jamais.
Dimensiologia. No contexto da Extrafisicologia, a primeira dimensão consciencial, extrafísica, ou dimener, imediata à dimensão da existência humana ou do soma, corresponde às manifestações diretas e específicas do holochacra, onde se inclui a aura humana. Esta dimensão é
energética, de criações instáveis, próprias para incentivar a movimentação da consciência, as projeções lúcidas e, por fim, o nomadismo consciencial.
Evoluciologia. Quanto mais evoluída, mais errante se torna a consciência quanto à autolocalização consciencial lúcida.
Educação. Deslocando-se voluntariamente de determinada situação ou natureza de manifestação, de modo cada vez mais intenso, ininterrupto, ativo e produtivo, a consciência progride
ou se educa.
Onipresença. O nomadismo consciencial sugere não ter a consciência qualquer sede fixa
onde se manifestaria para todo o sempre.
Evidenciologia. Esta é a primeira evidência de a consciência evoluir para a condição de
onipresença cada vez menos relativa, ou ativa e vivida, no caso, a onipresença ainda parcial, localizada, setorial no Universo ou semionipresença, mantendo sempre íntegra a própria individualização.
Paramesologia. A Paramesologia se amplia de modo ainda incompreensível para os seres humanos.
Instantaneologia. Conforme os princípios da Projeciologia, o deslocamento da consciência de qualquer localização consciencial para outra torna-se, em crescendo evidente, cada vez
mais instantâneo ou relampagueante. Não se pode esquecer o fato extraordinário: a consciência
e as energias conscienciais atuam além das variáveis do tempo e do espaço. Tal fato evidencia
ainda mais a prisão do restringimento intrafísico fixada pelo soma.
Serenologia. A serenidade do Serenão não significa inércia, indiferença ou displicência,
mas atividade energética consciencial, crescimento e realização. Isso faz o índice de comunicabilidade serena da consciência alcançar o conscienciês.
Continuismologia. Sob a perspectiva da Evoluciologia, a condição do nomadismo consciencial avançado somente sobrevém depois de a consciência alcançar o estado melhor da autoconsciência contínua, ou da continuidade da autolucidez nos 3 estados conscienciais básicos:
o extrafísico (intermissão), o intrafísico (vida humana), e o projetado (projeções das consciências
intra e extrafísicas).
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Piramidologia. Aplicando a metáfora: a consciência deixa o ápice da pirâmide evolutiva
para influir em todos os ângulos e lados das bases da própria retaguarda. Quanto mais evoluída,
maior o volume da pirâmide e melhor o âmbito (extensão e qualificação) das bases da influência
pessoal.
Projeciologia. Quanto mais infrequentes e inconscientes sejam as projeções da consciência, mais distante estará a conscin da condição do nomadismo consciencial.
Frequenciologia. Quanto mais frequentes e lúcidas sejam as projeções da consciência,
mais próxima estará a conscin da condição do nomadismo consciencial.
Moksha. A condição do nomadismo consciencial pouco a pouco torna sem efeito a roda
das ressomas e dessomas sucessivas, permitindo à consciência alcançar o estado da libertação do
ciclo multiexistencial pessoal, a terceira dessoma ou moksha, a principal finalidade ou aplicação
objetiva das projeções conscienciais lúcidas.
Ressomatologia. Noutras palavras: o nomadismo consciencial é o instrumento prático
mais eficaz pelo qual as projeções conscientes anulam a necessidade de a consciência ressomar.
Rendimento. Tornando-se continuamente lúcida e ativa, a consciência sofistica ou incrementa de maneira singular o índice do próprio rendimento interassistencial, bem distante das condições do enfermo acamado (entropias), do cadáver humano (fossilizações) ou do homem-robô de
cérebro lavado (repressões).
Condiciologia. Mediante a Parapatologia, pode-se entender, com razoável clareza, o fato de todo esforço tendente a 3 ou 4 destas 10 manifestações listadas à frente, ser, basicamente,
a rigor, condição ainda muito antievolutiva no concernente ao progresso real da consciência:
01. Egocarmologia. Afunilamento do ego ou ao egocarma.
02. Egocentrologia. Ao grupocarma como efeitos da ampliação do egocarma (egocentrismo).
03. Submissiologia. Submissão cega (genuflexão) a alguém, ideia ou instituição.
04. Timidez. Timidez em qualquer percentual de manifestação.
05. Autismologia. Vocação monacal ou ao autismo social nesta Era da Aceleração da
História.
06. Paroquiologia. Mentalidade paroquiana ou extremamente bitolada.
07. Neofobiologia. Acomodação provinciana ou interiorana demonstrando neofobia.
08. Murismologia. Introversão continuada de baixo rendimento evolutivo própria dos
teoricões, muristas ou muretas.
09. Monoglotismologia. Monoglotismo reduzido à baixa comunicabilidade interconsciencial.
10. Superespecialismologia. Superespecialismo hemiplégico tendente ao elitismo.
Evitaciologia. À vista do exposto, vale o esforço de permanecer sempre alerta, evitar ou
combater: o sectarismo; o tradicionalismo estagnante; o senso arraigado de corporativismo; a idolatria nacionaleira; o aulicismo (castas); o narcisismo de grupo; as coleiras do ego tais, por
exemplo, a classe, a igreja ortodoxa, a raça, a escola rígida, o partido radical e o clube apaixonante; a autodefesa territorial canina e xenófoba; a intolerância religiosa, política, técnica, desportiva
ou sexual.
Domesticação. O nomadismo consciencial enaltece a autevolução contínua de si próprio,
abrindo-se para os semelhantes, através da megauniversalidade, empenhando-se a conscin para
tornar realidade a unificação política do Globo; a defesa da Ecologia e da mente omnilateral.
Interaciologia. Dentro da Conscienciologia, o nomadismo consciencial propõe à pessoa
assumir a interação triangular homem-bicho-planta e, na qualidade de ser social, postular a domesticação mútua entre a inteligência humana e a subumana.
Caracterologia. Acima de tudo, o nomadismo consciencial reafirma para quem quiser,
de modo teático e definitivo, o caráter apátrida da consciência ou a inseparabilidade compulsória
e inevitável existente entre todos os seres na perspectiva da Evoluciologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nomadismo consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
3. Escapismo: Experimentologia; Neutro.
4. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
5. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

QUANTO MAIS CENTRADA ESTEJA A CONSCIÊNCIA
NO MICROUNIVERSO ÍNTIMO, INTRACONSCIENCIAL,
MAIS DESCENTRADA SE TORNA QUANTO AO MACROUNIVERSO MULTIDIMENSIONAL, EXTERIOR, ONDE VIVE.
Questionologia. Qual índice de nomadismo você aplica à própria existência? O nomadismo consciencial é para você: pesquisa, interassistencialidade ou fuga?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour;
revisores Cathia Caporali; et al.; 294 p.; 33 caps.; 13 abrevs.; 123 enus.; glos. 155 termos; miniglos. 106 termos; 244 refs.;
alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 1 a 294.
2. Mafessoli, Michel; Sobre o Nomadismo: Vagabundagens Pós-modernas (Du Nomadisme: Vagabondages
Initiatiques); trad. Marcos de Castro; 206 p.; 37 enus.; 98 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Record; Rio de Janeiro, RJ; 2001;
páginas 19 a 74.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; página 989.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 171, 231, 265, 609 e 918.
5. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 54.
6. Idem; Nomadismo; Boletins de Conscienciologia; Vol. 2; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Dezembro de 2000; páginas 9 e 10.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 942 e 943.
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NOMADISMO PROEXOGÊNICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nomadismo proexogênico é a condição de a conscin intermissivista, homem ou mulher, empreender viagem ou mudança de domicílio, norteada pelas diretrizes e demandas da programação existencial (proéxis), pessoal ou grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo nômade vem do idioma Latim, nomas, “pastor”, e este do idioma
Grego, nomás, “o que pasta; o que muda de pasto; o que vai de 1 lugar para outro”. Surgiu no
Século XVII. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio
artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de quadro mórbido; condição
patológica”. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicação por
escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Apareceu
no Século XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu em 1898. O elemento de composição genia vem do idioma Grego, génos, “raça;
tronco; família; origem; descendência”.
Sinonimologia: 1. Nomadismo pró-proéxis. 2. Andança proexogênica. 3. Vagância
proexogênica.
Neologia. As 3 expressões compostas nomadismo proexogênico, nomadismo autoproexogênico e nomadismo maxiproexogênico são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Viagens turísticas. 2. Nomadismo estéril. 3. Dromomania.
Estrangeirismologia: o laissez-passer; o passeport; o greencard.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às diretrizes proexológicas.
Citaciologia. Eis duas citações referentes ao tema: – As viagens dão uma grande abertura à mente: saímos do círculo de preconceitos do próprio país e não nos sentimos dispostos
a assumir aqueles dos estrangeiros (Montesquieu, 1689–1755). O nômade conserva um segredo
de felicidade que o cidadão perdeu, e por este segredo sacrifica a comodidade e a segurança.
Múltiplos são os êxitos, os álibis e as sensações da viagem, mas um só é o profundo e verdadeiro
motivo interior que a determina: perseguir o segredo daquela remota felicidade (Domenico De
Masi, 1938–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da disponibilidade íntima; o holopensene do desapego; o holopensene híbrido; o holopensene da responsabilidade da tarefa assumida; a atualização
de pensenes; os pensenes decorrentes do abertismo consciencial pessoal; o holopensene universalista.
Fatologia: o nomadismo proexogênico; o abertismo consciencial; a errância exemplarista; a tenepes itinerante; a preparação na dimensão intrafísica para a próxima intermissão (Preintermissiologia); a adaptabilidade somática; o pião interassistencial; a empatia universalista;
a hospedagem em casas alheias; as viagens de carona; a assistência gerada através da assistência
recebida; a gratidão sendo motivação para a interassistência; o planejamento do itinerário; o planejamento do cronograma; o planejamento da bagagem; a improvisação dos detalhes esquecidos
no planejamento; a diáspora evolutiva; os resgates do passado; o Programa ASSINVÉXIS Presente (PAP); o Programa Volitar da ASSINVÉXIS; o alvo mental; o trabalho do tipo ioiô; o desenvolvimento do mitridatismo até atingir a desperticidade; o fato de mais de 90% da população
da Cognópolis-Foz não ser originariamente de Foz do Iguaçu, PR; o despojamento proexológico;
o exclusivismo proexológico; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático na prática.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trabalho em
equipe multidimensional; a minipeça do maximecanismo interassistencial; a conexão com as Centrais Extrafísicas; o amparo extrafísico de função; o exercício da Paradiplomacia; o encontro de
equipes extrafísicas; a contrapartida do amparo extrafísico; o emissário do amparo extrafísico; as
viagens extrafísicas; as reubanizações extrafísicas; as projeções conscientes; as retrocognições espontâneas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsoma-energossoma; o sinergismo invéxis–docência itinerante; o sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo fazer assistência–ser
assistido; o sinergismo dos compassageiros evolutivos na maxiproéxis; o sinergismo da fraternidade vivida; o sinergismo ECs do amparador de função–ECs da conscin assistente; o sinergismo
ações proexológicas–amparabilidade extrafísica; o sinergismo geopolítico local ideal (Proxêmica)–momento adequado (Cronêmica).
Principiologia: o princípio universalista da vida sem fronteiras; o princípio da Paradiplomacia; o princípio do abertismo consciencial; o princípio de levar a tares até as últimas consequências nas viagens; o princípio da minipeça no maximecanismo interassistencial; o princípio
da inseparabilidade grupocármica; o princípio da adaptabilidade; o princípio da admiração-discordância; o princípio da intercooperação; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio evoluído de quem aprende dever ensinar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código duplista de Cosmoética (CDC); o código da megafraternidade; o respeito aos
diversos códigos sociais.
Teoriologia: o 1% de teoria e os 99% de autexperiência; a teoria da fraternidade universal evolutiva.
Tecnologia: as técnicas de ampliação do dicionário cerebral analógico poliglótico pessoal; a Paratecnologia do paramicrochip; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de
aproveitamento máximo do tempo pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado itinerante; o voluntariado no projeto conscienciocêntrico de Intercâmbio Conscienciológico Internacional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório radical da
heurística Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito positivo do amparo de função; o efeito das diferentes culturas no
holossoma da consciência; o efeito positivo do exemplarismo pessoal; o efeito sinérgico do trabalho em grupo; o efeito do livre trânsito intergrupal.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses; as neossinapses referentes à Evoluciologia; as neossinapses referentes à reurbex; as neossinapses do Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo levantar a poeira–abaixar a poeira nas itinerâncias; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo existencial preparação proexológica–consecução proexológica; o ciclo proexológico recebimento-retribuição; o ciclo planejar-viajar-pesquisar-registrarsintetizar-publicar.
Enumerologia: o domínio da tecnologia das viagens por terra; o domínio da tecnologia
das viagens por água; o domínio da tecnologia das viagens por ar; o domínio da tecnologia das
viagens intrafísicas; o domínio da tecnologia das viagens extrafísicas psicossomáticas; o domínio
da tecnologia das viagens extrafísicas mentaissomáticas; o domínio da tecnologia das viagens
interdimensionais.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio nomadismo-pioneirismo.
Interaciologia: a interação mesologia atual–retromesologia; a interação análise egocármica–análise grupocármica; a interação temperamento-tarefa.
Crescendologia: o crescendo das retrocognições carregadas no ene; o crescendo das
retrocognições carregadas no sen; o crescendo das retrocognições carregadas no pen.
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Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio terra-água-ar.
Paradoxologia: o paradoxo radicação vitalícia cognopolita–nomadismo proexogênico.
Politicologia: a lucidocracia proexológica.
Legislogia: a lei de inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia; a adaptaciofilia; a comunicofilia.
Holotecologia: a teaticoteca; a experimentoteca; a convivioteca; a assistencioteca;
a proexoteca; a holomnemoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Despertologia; a Invexologia; a Reurbanologia; a Autopesquisologia; a Autoparacogniciologia; a Sincronismologia;
a Viajologia; a Proexologia; a Geografia; a Parageografia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o nômade consciencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o polímata; o poliglota; o erudito; o sábio; o bem-sucedido; o desbravador; o pioneiro.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolitana; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a polímata; a poliglota;
a erudita; a sábia; a bem-sucedida; a desbravadora; a pioneira.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens cognopolita; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens maxiproexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: nomadismo autoproexogênico = o referente às demandas e diretrizes da
proéxis pessoal; nomadismo maxiproexogênico = o referente às demandas e diretrizes da maxiproéxis grupal.
Culturologia: o multiculturalismo interassistencial intra e extrafísico.
Traforologia. Segundo a Conscienciometria, eis, em ordem alfabética, 10 trafores existentes no exercício lúcido do nomadismo proexogênico:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
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Abertismo consciencial.
Adaptabilidade.
Amparabilidade.
Conscienciofilia.
Curiosidade sadia.
Empatia.
Paradiplomacia.
Predisponibilidade interassistencial.
Simpatia.
Universalismo.

Caracterologia. À luz da Interassistenciologia, eis, por exemplo, 8 oportunidades de nomadismo proexogênico, em ordem alfabética:
1. Administração. A itinerância administrativa conscienciocêntrica com a finalidade de
expor as melhores práticas na gestão das ICs.
2. Congresso. A viagem para apresentar pesquisas pró-evolutivas em congressos internacionais em diferentes idiomas.
3. Docência. A itinerância docente conscienciológica priorizando a tares.
4. Gescon. A viagem tarística no lançamento de livros de própria autoria em lugares estratégicos.
5. Intercâmbio. O intercâmbio cultural de estudantes promovendo a troca de experiências durante o período preparatório da proéxis.
6. Moradia. A mudança de moradia para diferentes estados ou países visando à consecução da maxiproéxis grupal.
7. Pesquisa. A realização de viagens com a finalidade de pesquisar retrovidas.
8. Profissão. A itinerância profissional interassistencial e cosmoética alinhada à proéxis.
Tabelologia. O nomadismo proexogênico supõe a consecução de funções, tarefas ou
gestações interassistenciais através do deslocamento intrafísico ou extrafísico da consciência, diferentemente do nomadismo estéril carente de frutos evolutivos ou produções assistenciais. Segundo a Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, tabela com 30 diferenças básicas dos nomadismos propostos:
Tabela – Cotejo Nomadismo Proexogênico / Nomadismo Estéril
Nos

Nomadismo Proexogênico

Nomadismo Estéril

01.

Afetividade sadia

Ectopia afetiva

02.

Apátrida por opção

Apátrida por instinto

03.

Aprofundamento das interrelações

Superficialidade das interrelações

04.

06.

Aproveitamento de rotinas úteis
Assunção de responsabilidades
evolutivas
Autocrítica crescente

Aversão a rotinas
Fuga devido à dificuldade de assumir
responsabilidades
Falta de autocrítica

07.

Autolibertação pela interassistência

Falso senso de liberdade

08.

Candidato ao compléxis

Candidato à melex

09.

Capacidade de fixar residência

Incapacidade de fixar residência

10.

Decisão discernida

Decisão impulsiva

05.
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Nos
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nomadismo Proexogênico
Engajamento no fluxo cósmico
Estratégia interassistencial
policármica
Estudo do contexto a ser visitado
Experiência geradora de sabedoria
evolutiva
Foco na proéxis
Fortalecimento lúcido da dupla
amparador-amparando
Minipeça no maximecanismo
Paradiplomacia enquanto princípio
pessoal

19.

Planejamento dos itinerários

20.

Postura altruísta na análise
assistencial do novo contexto

21.

Postura madura de heterodoação

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Preparo prévio da função a ser
realizada
Reconhecimento das fronteiras intra
e extrafísicas
Reeducação consciencial permanente
Renovações evolutivas
Serendipitia identificada de modo
lúcido
Serenidade quanto ao tempo de
permanência nos lugares
Tendência à homeostasia
holossomática
Trânsito livre intergrupos construído
multiexistencialmente
Visa à produtividade evolutiva

Nomadismo Estéril
Navegação à deriva
Tendência arraigada pessoal ou
grupal
Escolha aleatória do destino
Experiência geradora de sabedoria
adaptativa
Desconhecimento da proéxis
Ignorância quanto ao processo
amparador-amparando
Maxipeça no minimecanismo
Diplomacia enquanto trafal pessoal
Falta de planejamento nos
itinerários
Postura egoica na análise do
aproveitamento do novo contexto
Postura infantil de pedir somente
para si
Improviso nas ações desenvolvidas
Reconhecimento das fronteiras
intrafísicas
Falta de foco auteducativo evolutivo
Automimeses dispensáveis
Serendipitia não identificada e não
lúcida
Ansiedade pela chegada ao próximo
destino
Tendência à riscomania
Trânsito livre intergrupos construído
atualmente
Responde a necessidades egoicas

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nomadismo proexogênico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
03. Autodisponibilidade itinerante: Autopriorologia; Homeostático.
04. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
06. Bonde extrafísico: Maxiproexologia; Homeostático.
07. Dessoma prematura anunciada: Autodessomatologia; Nosográfico.
08. Fluxo pesquisístico multidimensional: Pesquisologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
Povo cigano: Parassociologia; Neutro.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA DO NOMADISMO PROEXOGÊNICO PROPORCIONA À CONSCIN, HOMEM OU MULHER, ALCANÇAR
NÍVEIS MAIORES DE UNIVERSALISMO, LIBERTANDO-SE,
PROGRESSIVAMENTE, DE PRECONCEITOS ARRAIGADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o exemplarismo tarístico em outras
culturas? Qual foi o saldo dessas vivências?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour;
revisores Cathia Caporali; et al.; 308 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia;
8 websites; miniglos. 106 termos; 1 tab.; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 18 a 237.
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;
página 989.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 171, 231,
265, 609 e 918.
4. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 54.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 942 e 943.
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Enciclopédia da Conscienciologia

15764

NOME PESSOAL TÉCNICO
(ONOMASTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nome pessoal técnico é a escolha criteriosa de 2 nomes pela conscin,
homem ou mulher, objetivando a funcionalidade na comunicação em geral e a melhor fixação por
parte de outrem.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nome deriva do idioma Latim, nomem, “nome”. Surgiu no Século
XIV. O vocábulo pessoal vem do mesmo idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. A palavra técnico tem origem no idioma Grego, tekhnikós, “relativo à arte, à ciência ou
ao saber, ao conhecimento ou à prática de profissão”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Nome próprio funcional. 2. Nome pessoal de uso. 3. Nome de autorado.
Antonimologia: 1. Apelido. 2. Nome legal pessoal. 3. Nome pessoal monárquico.
Estrangeirismologia: o nom de plume; o personal tag; o Zeitgeist; a influência dos atores e atrizes de Hollywood; o marketing pessoal; as stars globais; o nome enquanto brand.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à apresentação pessoal onomástica.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Nome: etiqueta consciencial. Nome famoso pesa. Nome: logo pessoal. Não somos nomes. Nomes ajudam
proéxis.
Ortopensatologia: – “Nome. Os pais criam o nome, os atos pessoais o qualificam.
O nome de 1 habitante pode ser maior do que o da sua terra natal. O seu nome, impresso na capa
do livro de sua autoria, é mais significativo do que a sua assinatura em qualquer documento: o livro tende a sobreviver por mais tempo. O excesso de sobrenomes consecutivos é resquício da
aristocracia ou monarquia. Há quem tenha 10 vocábulos compondo o seu nome de nascimento.
Raramente a pessoa recebe nome na intrafisicalidade que seja o mesmo da identidade extra, ou
a paraidentidade. Tal fato é positivo porque evita despertar atenção ou evocar situações passadas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tecnicidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os comunicopensenes; a comunicopensenidade; os
conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o holopensene criado a partir do nome pessoal.
Fatologia: o nome pessoal técnico; o nome duplo; a apresentação pessoal gráfica; o chamariz consciencial; a marca própria; a denominação fixadora; a fixação da identidade pessoal;
a facilitação da rememoração nominal; o fácil reconhecimento público; a onomástica objetiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inspiração do
nome aos pais feita pelo amparador extrafísico; o nome atual fazendo alusão à retrovida; as sincronicidades relativas ao nome pessoal técnico; as retrocognições inconscientes dos retronomes;
os parachamamentos das consciexes; os parafenômenos envolvendo o nome próprio.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nome-personalidade; o sinergismo nome-proéxis; o sinergismo nome-reciclagem; o sinergismo nome-energia; o sinergismo nome-evocação; o sinergismo nome–momento histórico; o sinergismo nome–contexto familiar.
Principiologia: o princípio de haver técnica para tudo; o princípio da comunicação eficaz; o princípio da compactação funcional.
Teoriologia: a teoria da Antroponímia; a teoria da origem e do significado dos nomes.
Tecnologia: a técnica da simplificação sofisticadora; as técnicas de apresentação pessoal; a técnica da funcionalidade; as técnicas da comunicação; as paratécnicas aplicadas ao nome próprio.
Voluntariologia: o uso do nome pessoal técnico no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Efeitologia: o efeito do nome na conscin; o efeito do nome junto aos pares; o efeito fixador do nome pessoal técnico junto ao público; o efeito do chamamento do nome pessoal de maior
uso na despossessão interconsciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à conscin para assimilar o novo nome
perante neorressoma.
Ciclologia: o ciclo dos nomes próprios; o ciclo das assinaturas; o ciclo dos apelidos.
Enumerologia: a sonoridade; a grafia; o significado; a sigla; a origem; o idioma; o histórico.
Binomiologia: o binômio ressoma–registro de nome; o binômio nome-identidade; o binômio nome-sobrenome; o binômio nome-tradução; o binômio nome-gênero; o binômio nome-modismo; o binômio nome pessoal técnico–marca.
Interaciologia: a interação nome-reciclagem; a interação apelido-intimidade; a interação sobrenome-descendência; a interação nome-estigma; a interação nome-assinatura; a interação grafia-pronúncia; a interação nome-proéxis.
Trinomiologia: o trinômio admiração-nomeação-homenagem; o trinômio nome-cultura-idioma; o trinômio tradição-nomeação-repetição; o trinômio herança nominal–vaidade familiar–conflito de personalidade.
Polinomiologia: o polinômio nome-sobrenome-apelido-iniciais.
Antagonismologia: o antagonismo nome real / pseudônimo; o antagonismo identidade
intrafísica / identidade extra; o antagonismo nome completo / apelido; o antagonismo nome inteiro / iniciais; o antagonismo nome de solteira / nome de casada; o antagonismo nome original
/ nome artístico; o antagonismo nome oficial / nome místico.
Paradoxologia: o paradoxo de o nome pessoal muitas vezes trazer a mensagem da necessidade de reciclagem consciencial.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis relativas ao registro do nome próprio; as leis reguladoras da troca
do nome pessoal.
Filiologia: a comunicofilia; a cogniciofilia; a tecnofilia.
Fobiologia: a recexofobia pela mudança de nome; a xenofobia; a onomatofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da religiosidade; o combate à síndrome do artista; a eliminação da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a mania de dar nomes estrangeiros aos filhos; a mania de aportuguesar nomes em outros idiomas; a mania de mudar de nome devido a misticismos.
Mitologia: o mito da superioridade pela quantidade de nomes.
Holotecologia: a lexicoteca; a biografoteca; a historioteca.
Interdisciplinologia: a Onomasticologia; a Comunicologia; a Conformaticologia; a Autoradologia; a Antroponímia; a Sociologia; a Linguística; a Historiografologia; a Seriexologia;
a Grupocarmologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin técnica; o ser objetivo; a personalidade memorada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens midiaticus;
o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens binomicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: nome pessoal técnico definido = aquele fixado e utilizado pela conscin
ao longo de toda a vida; nome pessoal técnico indefinido = aquele modificado conforme a situação, dificultando a associação do nome à pessoa e confundindo as demais conscins.
Culturologia: a cultura da onomástica; a cultura da tecnicidade aplicada aos nomes
próprios; a cultura da comunicação.
Evitações. Há nomes a serem evitados, dentre eles, os contendo cacófatos, os aportuguesamentos indevidos e aqueles portadores de estigmas devido às personalidades a quem se referem.
Cacófatos. Ao criar o nome pessoal técnico, a conscin deve estar atenta à evitação de cacófatos antroponímicos passíveis de estigmatizar a pessoa aos moldes dos 7 exemplos, listados na
ordem alfabética, extraídos do Manual de Redação da Conscienciologia:
1. Gilca Garcia Sá Canabrava.
2. Herbert Cordeiro Manso.
3. João Faria Filho.
4. Maria dos Prazeres Fortes.
5. Martin de Porres.
6. Pacífico Armando Guerra.
7. Telma Maria Leite.
Aportuguesamento. Eis, a seguir, 7 exemplos de aportuguesamento de nomes mal sucedidos: Leididai, Maicon Jakisson, Saionara, Anderlaine, Raxéu, Rarlidevidson, Letesgo.
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Estigmatização. Dentre nomes de personalidades públicas estigmatizadas, eis 3 exemplos encontrados na população em geral: Bin Laden (1957–2011), Adolf Hitler (1889–1945), Benito Mussolini (1883–1945).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nome pessoal técnico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anglicismo: Estrangeirismologia; Neutro.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Biografologia: Proexologia; Neutro.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
07. Estrangeirismo: Estrangeirismologia; Neutro.
08. Fama: Comunicologia; Neutro.
09. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
10. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
11. Língua materna: Comunicologia; Neutro.
12. Palavra: Comunicologia; Neutro.
13. Papel social: Sociologia; Neutro.
14. Personalidade humana: Sociologia; Neutro.
15. Reciclagem da profissão: Autocoerenciologia; Homeostático.

O NOME PESSOAL TÉCNICO FACILITA AS INTERRELAÇÕES CONSCIENCIAIS AO DEMARCAR E CRIAR IDENTIDADE MAIS FACILMENTE MEMORÁVEL ÀS DEMAIS PESSOAS NO CONVÍVIO DIÁRIO DENTRE TANTAS OUTRAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza nome pessoal técnico? Quais têm sido os
efeitos dessa condição no meio social no qual vive?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.145.
2. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150
caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções
do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60
tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.; 2a
Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002;
página 171.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 259.

K. A.
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NORMALIZAÇÃO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A normalização é o ato ou efeito de a autovivência da conscin normalizar
(-se), voltar ao estado normal dos hábitos sadios, à ordem das coisas ou à rotina útil da própria
vida diuturna, uniforme.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra normal vem do idioma Latim, normalis, “feito; tirado a esquadria
(instrumento para traçar ângulos)”, e por extensão, “normal; conforme a regra”. Surgiu no Século
XVII. O vocábulo normalização apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Regularização. 02. Uniformização. 03. Padronização; sistematização. 04. Arrumação; rearranjo; rearrumação. 05. Ordenação; organização. 06. Harmonização.
07. Reciclagem. 08. Equilíbrio. 09. Viragem. 10. Conveniência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo normal:
normalidade; normalista; normalização; normalizada; normalizado; normalizar; normalizável;
norma-padrão; ortonormalização; ortonormalizar.
Neologia. As duas expressões compostas normalização natural e normalização trabalhosa são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Irregularidade. 02. Anormalidade. 03. Desequilíbrio. 04. Desarrumação. 05. Desordenação. 06. Desorganização. 07. Desarmonização. 08. Atipicidade.
09. Caos; entropia. 10. Inconveniência.
Estrangeirismologia: o Recexarium; a life in perfect order; o reestabelecimento do status quo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem multifacetada; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os normopensenes; a normopensenidade; a higienização da
autopensenização; a autopensenização retilínea; os holopensenes coletivos.
Fatologia: a normalização; o acerto de realizações; o arranjo das atividades; a reciclagem oportuna; a nova etapa existencial; os sistemas métricos; as regras gramaticais; as normas de
publicação; a unificação econômica da moeda; os organismos de normalização; o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); a ISO (International Organization for Standartization); a ABNT (Associação de Normas Técnicas); os manuais de procedimento; a uniformidade de critérios e padrões; a unificação de procedimentos; os regulamentos de
segurança; as diretrizes essenciais; as instruções fundamentais; as linhas de orientação; as disposições para utilização comum e repetida; os organismos de certificação; os certificados de qualidade; a avaliação de conformidade; a observância às normas técnicas e legais; a garantia de qualidade de bens e serviços; os modelos de sucesso; os resultados consolidados pela experiência; a minimização dos desperdícios; a intercomunicabilidade estabelecida; a utilização facilitada; a organização incrementada; a disciplina instaurada; a produtividade aumentada; o tempo economizado;
a obtenção do grau ótimo de ordem em determinado contexto.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a limpeza das energias conscienciais (ECs) gravitantes; a paranor-
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malização da consciex lúcida no período da intermissão; a paraagregação consciencial por afinidade constituindo as comunexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo disposição harmônica–posições ergonômicas; o sinergismo gerado pelas normalizações cosmoéticas.
Principiologia: o princípio da utilidade; o princípio da usabilidade; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da itnermutabilidade (qualquer peça servir em qualquer conjunto de nível superior, sem necessidade de ajustamento específico); o princípio da renovabilidade das normas; o princípio do nivelamento a menor da multidão.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) normalizando a autexpressão; o código grupal de Cosmoética (CGC) normalizando as realizações
coletivas.
Tecnologia: as técnicas de autorganização; as técnicas operacionais; as técnicas de
gestão da qualidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; os laboratórios de calibração e ensaio; o holopensene saturado específico de cada laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos do trinômio ordem-arrumação-limpeza na expansão mentalsomática; o efeito evolutivo da ordem das coisas; o efeito normalizador da linguagem proporcionando
a comunicação interconsciencial.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses.
Ciclologia: o ciclo arrumação-rearrumação; o ciclo mais comum assim-desassim.
Enumerologia: as unidades de medida; os parâmetros; as nomenclaturas; as notações; as
especificações; os formatos; as dimensões.
Binomiologia: o binômio organização pessoal–organização residencial; o binômio asseio intraconsciencial–asseio extraconsciencial; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio concisão-clareza; o binômio quantidade-qualidade; o binômio coesão-coerência; o binômio teoria-praticidade; o binômio eficácia-pertinência; o binômio Proxêmica-Cronêmica.
Interaciologia: a interação arrumação-equilíbrio; a interação limpeza física–limpeza
extrafísica; a interação bagulhos energéticos descartados–holopensene desintoxicado; a interação contínua da autoconsciência para o megafluxo contínuo do Cosmos; a interação imparcialidade-consenso.
Crescendologia: o crescendo consciencial pessoa desorganizada–pessoa organizada.
Trinomiologia: o trinômio recolher-classificar-direcionar; o trinômio facilidade-agilidade-praticidade; o trinômio utilização disciplinada–ordenação preservada–manutenção facilitada; o trinômio definição-unificação-simplificação; o trinômio elaboração–publicação–promoção do emprego de normas; o trinômio certificação-inspeção-treinamento.
Polinomiologia: o polinômio arranjo metódico–acesso otimizado–tempo economizado–
–produtividade aumentada.
Antagonismologia: o antagonismo introito / conclusão; o antagonismo entrada / saída;
o antagonismo princípio / fim; o antagonismo antigo / novo; o antagonismo aproveitamento
/ desperdício; o antagonismo consertar / acochambrar; o antagonismo restaurar / descartar;
o antagonismo norma experimental / norma definitiva; o antagonismo norma universal / normal
particular; o antagonismo certificação compulsória / certificação voluntária.
Paradoxologia: o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo da normalização
da forma propiciar a liberdade criativa do conteúdo.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis da percepção regendo a acomodação dos objetos; a lei do maior esforço evolutivo; o respeito às leis.

15770

Enciclopédia da Conscienciologia

Filiologia: a neofilia; a recexofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a energossomatoteca; a sincronoteca; a superlativoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a pesquisoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Metrologia; a Equilibriologia; a Recexologia;
a Evoluciologia; a Vivenciologia; a Conviviologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia;
a Autodisciplinologia; a Experimentologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens normalis; o Homo sapiens normalisator; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentor.
V. Argumentologia
Exemplologia: normalização natural = a regularização da vida já esperada há tempos;
normalização trabalhosa = a regularização da vida dispendiosa tendo exigido autesforços consecutivos e demorados.
Culturologia: a cultura do equilíbrio existencial; a cultura da organização.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 26 categorias de intercorrências extrapautas capazes de expor estados ou condições específicas de manifestações de volta à normalização:
01. Alta do tratamento.
02. Chá de panela.
03. Conclusão da itinerância.
04. Conclusão do curso.
05. Conclusão do trabalho.
06. Despedida de solteiro.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Eliminação das pendências.
Estreia da peça.
Fechamento de negócio.
Festa da cumeeira.
Fim da estação.
Fim da reforma.
Fim das férias.
Fim da viagem.
Fim do inverno.
Fim do verão.
Inauguração do estabelecimento.
Início da reciclagem.
Lançamento do livro.
Mudança de domicílio.
Nova etapa.
Open house.
Reciclagem existencial.
Saída do emprego.
Vida nova.
Volta para casa.

Categorias. Eis, na ordem alfabética, 6 categorias de normalizações básicas na vida intrafísica:
1. Normalização bioenergética: a recomposição energossomática pós-assim.
2. Normalização consciencial: o ajuste da marcha à velocidade cruzeiro.
3. Normalização diplomática: o equilíbrio dos interesses; o protocola da normalização;
os acordos de paz.
4. Normalização fisiológica: a Fisiologia Humana; o funcionamento normal do organismo biológico; a saúde física; o equilíbrio mental.
5. Normalização social: o retorno à normalidade; a restauração da ordem pública.
6. Normalização técnica: os requisitos técnicos; as justificativas técnicas das padronizações; os métodos e instrumentos de medição.
Tipologia. Eis, na ordem alfabética, 3 tipologias essenciais das normas na vida humana:
1. Tipologia administrativa: a norma da empresa; a norma do setor industrial; a norma
regional; a norma nacional; a norma internacional.
2. Tipologia funcional: a norma de base; a norma de terminologia (Orismologia); a norma de produtos; a norma de ensaios; a norma de segurança; a norma de serviço; a norma de planificação; a norma de interface (compatibilidade); a norma de eficiência; a norma descritiva.
3. Tipologia estrutural: a norma de meios; a norma de resultados.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a normalização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
05. Dia da arrumação: Recexologia; Homeostático.
06. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
Protimia: Homeostaticologia; Neutro.
Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

AS CONSCINS, EM GERAL, VIVEM IMERSAS NA NORMALIZAÇÃO DA ROTINA EXISTENCIAL OU EM ATIVIDADES
INTENSIVAS – AS CRISES DE CRESCIMENTO PESSOAL
OU GRUPAL – EM VIAS DE VOLTAR AO STATUS QUO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive, hoje, em período de crescimento ou em período de normalização? Está consciente dos efeitos de tal estado de coisas?
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NORMOSE CONSCIENCIAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A normose consciencial é o conjunto de padrões comportamentais disfuncionais e cronificados da conscin normótica, homem ou mulher, expresso por meio de hábitos,
atitudes, viciações e posturas estereotipadas, consideradas normais em consenso pelo entorno social, capaz de gerar desconforto emocional, sofrimento psíquico e vazio existencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra normal vem do idioma Latim, normalis, “feito; tirado a esquadria
(instrumento para traçar ângulos)”, e por extensão, “normal; conforme a regra”. Surgiu no Século
XVII. O sufixo ose deriva do idioma Grego, osis, “doença; Patologia; processo”. O termo normose foi desenvolvido pelo filósofo francês Jean-Yves Leloup (1950–) e pelo psicólogo brasileiro
Roberto Crema (1954–) na década de 1980. O vocábulo consciência procede do idioma Latim,
conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Neurose consciencial da normalidade. 2. Anomalia consciencial da
normalidade. 3. Normalidade consciencial patológica.
Neologia. As 3 expressões compostas normose consciencial, normose consciencial geral
e normose consciencial específica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Saúde consciencial. 2. Homeostase holossomática.
Estrangeirismologia: o rapport com a Baratrosfera; o apego post-mortem; o workaholic; o status quo; o establishment; a maya; o turning point; o upgrade; a política do panem et circenses; o adrenaline addict; as lutas de full contact; os jogos de paintball; o underground tour;
os reality shows.
Atributologia: predomínio das falcudades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da higidez holossomática.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Existem
hábitos escravizantes. Evolução exige autorreciclagens. Lucidez derroga consensos.
Citaciologia. Seguem 3 citações contributivas ao tema: – Nenhum vento sopra a favor
de quem não sabe o porto para onde quer velejar (Sêneca, 4 a.e.c.–65). Quando recebemos
o convite para nos levantarmos, para despertarmos do nosso sono, alguma coisa dentro de nós
ainda resiste. E a essa força que resiste chamamos normose (Jean-Yves Leloup, 1950–). Ninguém transforma ninguém; ninguém se transforma sozinho; nós nos transformamos nos encontros (Roberto Crema, 1954–).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Conservacionismo. Se você é muito conservador, pense bem: todos os postes, marionetes e bonecos de ventríloquos são sempre conservadores e não pensam por si”.
2. “Hábitos. Todos os maus hábitos nivelam as pessoas por baixo, anticosmoeticamente”.
3. “Nosologia. A apriorismose é a doença crônica das ideias congeladas, responsável
pela eclampsia no parto das neoideias, na abordagem realista às pessoas de mentalidade jurássica
ou fossilizada”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do consenso social patogênico; o costume de pensenizar mal dos outros; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a abertura para novas formas de pensenização; os acriticopensenes; a acriticopensenidade; os ortopensenes; a busca da ortopensenidade; os ortopensenes libertadores da normose consciencial; os conviviopensenes;
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a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmospensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a normose consciencial; o desequilíbrio crônico e predominante no contexto
da Socin Patológica; o desconforto emocional apesar de tudo parecer “normal”; a angústia ao
pensar sobre o sentido da vida; a ausência de diagnóstico e terapêutica para o normótico; a exigência de pensar, sentir e agir conforme o “guia da felicidade”; o conflito da culpa pelo malestar
apesar de tudo estar “normal”; o predomínio da competitividade; a comparação e padronização no
ambiente escolar; o desencanto surgido com a secularização; a ausência de objetivos e valores
cosmoéticos; o desejo de querer seguir os padrões convencionais; o culto à beleza evidenciado na
normose estética; o medo de não agradar aos pais; o medo da autenticidade; a Ciência Eletronótica a serviço de valores destrutivos; a ostentação nas redes sociais de relacionamento; a dependência tecnológica excessiva; a prevalência do carneirismo, seguindo o exemplo da maioria; a credulidade cega alimentando a tarefa da consolação; a ingenuidade religiosa; a aceitação de verdades
absolutas e inverificáveis; as carências íntimas atrapalhando a consecução da proéxis; a conduta
pessoal piedosa; os programas televisivos alienantes; o gersismo; a direção agressiva; o apelo ao
consumo desenfreado; o consumo exagerado de café e chimarrão; o consumo de alimentos transgênicos; a ideia de se combater violência com violência; o assédio moral contra os denunciantes
de crimes; os trotes universitários desumanos; a destruição de animais, plantas e recursos naturais
motivada pelo paradigma dominante; as confraternizações sociais desregradas; os hobbies imaturos; as caçadas e safaris; a prática de esportes radicais e violentos; a apologia das tatuagens; o hábito de não sair de casa sem antes olhar o horóscopo; a estagnação consciencial; a condição do
dormidor evolutivo; a evolução consciente; o exercício do autodiscernimento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o vampirismo bioenergético; os bagulhos energéticos; a convivência com os guias extrafísicos amauróticos; a ausência de percepção das pararrealidades multidimensionais; a conscin inconsciente quanto ao próprio coronochacra; as projeções vexaminosas; o pararrastão nos concertos de rock; o holopensene
contaminado impedindo padrões homeostáticos; a felicidade mentalsomática; a convivência com
os amparadores extrafísicos; as projeções conscienciais lúcidas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico interiorose–normose consciencial; o sinergismo patológico normose consciencial–apriorismose; o sinergismo patológico normose consciencial–emocionalismos; a construção gradativa do sinergismo consciência-Cosmos; a eliminação do
sinergismo megabobagens–multiloucuras sociais; a ausência do sinergismo abertismo consciencial–neofilia–renovação; a ausência do sinergismo mudança de hábitos–renovação das predileções.
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença (PD); o princípio autocorruptor “todo mundo faz”; o menosprezo aos princípios de Higiene Consciencial; o princípio baratrosférico da frivolidade; o princípio da influência holopensênica; a ausência do princípio da inteligência evolutiva (IE).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando os hábitos; a necessidade do código grupal de Cosmoética (CGC) para a convivência sadia; a quebra dos códigos da
Ética Humana; o código de valores da Socin patológica; os códigos do Zeitgeist.
Teoriologia: a teoria dos gargalos evolutivos; a ignorância perante a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da evolução consciencial através dos autesforços cosmoéticos; a teoria da necessidade social; a teoria da robéxis; a teoria das neoideias; a teoria do locus de controle.
Tecnologia: a técnica anticosmoética da dominação pelo poder; as técnicas de manipulação consciencial de massa; a técnica do Conscienciograma; a técnica dos hábitos saudáveis
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e das rotinas úteis; a técnica da ortodecisão reiterada; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas de projeção consciente.
Voluntariologia: o voluntariado propulsor de recins; o voluntariado reeducativo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da
imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: a ampliação do livre arbítrio enquanto efeito da autorremissão interprisional; o efeito bumerangue das patoenergias exteriorizadas; o efeito da Paragenética Dogmática;
o efeito da rotina útil na evolução consciencial; os efeitos da libertação da normose consciencial; os efeitos do egocentrismo no cascagrossismo; os efeitos negativos da fama.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses heurísticas autevolutivas; as neossinapses das verpons conscienciológicas; as neossinapses descondicionadas anulando ou reformulando as retrossinapses patologicamente formatadas; as neossinapses necessárias à reeducação para novos hábitos.
Ciclologia: a passagem do ciclo psicossomático ao ciclo mentalsomático; o ciclo admissão-demissão de integrantes aos grupos sociais; o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo grupocámico
interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo de desperdícios baratrosféricos das autopotencialidades da conscin incauta; o ciclo melancolia intrafísica–melancolia extrafísica; o ciclo das vidas inúteis.
Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância; o binômio acriticismo-autengano; o binômio autodiscernimento–escolha evolutiva; o binômio autolucidez-priorização;
o binômio Higiene Consciencial–saúde holossomática; o binômio pensenosfera–assinatura pensênica.
Interaciologia: a interação abertismo cognitivo–mundividência cosmovisiológica; a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação com a Baratrosfera; a interação crenças-costumes-tradições; a interação egocentrismo-subcerebralismo; a interação liberdade de pensenizar–liberdade de escolha; a interação loc interno–loc externo.
Crescendologia: o crescendo autesforço-autaprendizado-autoconfiança-autossuficiência; o crescendo autapriorismose–Recinologia–Neoverponologia–Megafocologia Aberta; o crescendo consréu–pré-serenão vulgar–isca lúcida–epicon lúcido–ser desperto; o crescendo cultura-multicultura-aculturação; o crescendo intelectual hábitos sadios–rotinas úteis; o crescendo
Egocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia; o crescendo ortodecisões reiteradas–ortopráxis–compléxis.
Trinomiologia: o trinômio apriorismo–interiorose–normose consciencial; a vivência do
trinômio automotivação-trabalho-lazer; a ectopia megafocal no trinômio patológico sexo-dinheiro-poder; o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o trinômio drogas-armas-crimes; o trinômio livre pensar–livre sentir–livre agir; o trinômio neofilia-discernimento-Cosmoética.
Polinomiologia: a demonstração da maturidade por meio do polinômio constância-repetição-dinâmica-paciência-prioridade-autodiscernimento; o polinômio autonomia consciencial–
–posicionamento pessoal–reciclagem intraconsciencial–priorização evolutiva; o polinômio clã–
–casa–clube–coluna social; o polinômio ignorância–automimese–tradicionalismo–idiotismo cultural; o polinômio egocentrismo-egoísmo-antifraternismo-fechadismo-neofobismo-antiparapsiquismo; o polinômio subcérebro-cérebro-mente-paracérebro-mentalsoma-consciência.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / estagnação; o antagonismo normose
consciencial / neomundividência; o antagonismo autolucidez / automatismo; o antagonismo
abertismo consciencial / normose consciencial; o antagonismo autonomia existencial / normose
consciencial; o antagonismo neofobia / neofilia; o antagonismo Zeitgeist / neoideia.
Paradoxologia: o megaparadoxo da ilusão intrafísica; o paradoxo de a consciência
mais evoluída viver no anonimato; o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo de
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quanto maior o autodomínio da vontade mais apta a consciência está para a adesão livre, incoercível e irresistível ao fluxo do Cosmos.
Politicologia: a lucidocracia contrapondo-se à idiocracia; a meritocracia evolutiva; o laicismo; a conduta apolítica.
Legislogia: a compreensão das leis evolutivas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a lei anticosmoética do gersismo; a lei da afinidade pensênica; a lei da evolução exigindo
autesforços.
Filiologia: a abertismofilia; a decidofilia; a evoluciofilia; a inteligenciofilia; a neofilia;
a questionofilia; a sociofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a neofobia; a descrenciofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose; a síndrome da Gabriela; a síndrome do infantilismo; a síndrome do estrangeiro
(SEST).
Maniologia: a riscomania; a alcoolomania; a apriorismomania; a religiosomania; a facebookmania; a robexomania; a egomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito da beleza física; a Soteriologia; o mito da felicidade; o mito da morte;
o mito de o dinheiro trazer felicidade; o mito de a fama trazer felicidade; o mito de Adão e Eva;
o mito delirante do controle universal; os mitos românticos.
Holotecologia: a culturoteca; a mentalsomatoteca; a socioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Evoluciologia;
a Grupocarmologia; a Abertismologia; a Mentalsomaticologia; a Mesologia; a Egocentrismologia; a Cosmoeticologia; a Autodesassediologia; a Automaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin pré-serenona vulgar;
a conscin adulto-criança; a isca humana inconsciente; a conscin satélite; a massa humana impensante; a conscin exemplarista.
Masculinologia: o acoplamentista; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro
evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira
evolutiva; a completista; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens ludens; o Homo sapiens festivus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens emotionalis;
o Homo sapiens pathopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: normose consciencial geral = a considerada por meio de consenso em
grande escala populacional; normose consciencial específica = a considerada em parcela restrita
da população, ao modo de idiotismo cultural.
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Culturologia: a cultura da infantilização; a cultura da esperteza; a cultura da gun society; a cultura da money society; a cultura da “moda fashion”; a cultura da promiscuidade;
a cultura da autovitimização.
Caracterologia. Eis, por exemplo, 4 características do comportamento normótico, apresentadas em ordem alfabética:
1. Consenso. Aceito como normal por meio de consenso do grupo social.
2. Hábito. Tornado hábito de pensar, sentir e agir.
3. Origem. Demonstra gênese pessoal ou coletiva, por processo introjetivo.
4. Patogenia. Apresenta natureza patogênica ou antievolutiva.
Normal. Sob a ótica da Parassociologia, os hábitos, tradições, costumes, comportamentos e valores legitimados pelo consenso social podem ser classificados, por exemplo, em 3 aspectos apresentados em ordem alfabética:
1. Normalidade neutra. Não aumenta o bem-estar, nem leva ao sofrimento.
2. Normalidade patogênica. Fomenta dor, doença e / ou infelicidade.
3. Normalidade saudável. Proporciona homeostase, considerando o nível evolutivo da
conscin.
Terapeuticologia. Fundamentando-se na Profilaxiologia, conhecer as raízes e sintomas
da normose consciencial, constitui o primeiro passo rumo à eudemonia cosmoética, contribuindo
para atuação da vontade na constituição e vivência do CPC, prática dos EVs diários e conquista
da reconciliação íntima, visando o tratamento dos padrões pensênicos antievolutivos e o alinhamento dos valores, posturas e condutas ao fluxo cósmico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a normose consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antinorma da Conscienciologia: Holomaturologia; Homeostático.
02. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
03. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
04. Canga tribal: Parapatologia; Nosográfico.
05. Clorofórmio popular: Intrafisicologia; Neutro.
06. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Hábito evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Idiossincrasia cultural: Multiculturologia; Neutro.
09. Infantilização social: Sociologia; Nosográfico.
10. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
11. Pressão mesológica nociva: Intrafisicologia; Nosográfico.
12. Quebra de regras: Recexologia; Neutro.
13. Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
14. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Síndrome da mediocrização: Parapatologia; Nosográfico.

LIBERTAR-SE DA NORMOSE CONSCIENCIAL FACULTA
GANHO DE AUTONOMIA, AMPLIAÇÃO DA AUTOLUCIDEZ
E O EMPREGO DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA PERANTE
AS ESCOLHAS EM CONSONÂNCIA COM A AUTOPROÉXIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza autodiagnósticos quanto à normose consciencial? Qual a profilaxia utilizada perante o risco de tal patologia antievolutiva?
Musicografia Específica:
1. Ouro de Tolo. Autor: Raul Seixas. País: Brasil. Data: 1973. Duração: 2min52. Gênero: Folk Rock. Idioma: Português. Álbum: Krig-ha, Bandolo!. Formato: Disco de vinil 7 pol. Produção: Marco Mazzola; & Raul Seixas.
Companhia: Philips Records.
Filmografia Específica:
1. Ensaio sobre a Cegueira. Título Original: Blindness. Países: Brasil; Canadá; & Japão. Data: 2008. Duração: 121 min. Gênero: Drama & Thriller. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). Direção: Fernando Meirelles. Elenco: Julianne Moore; Mark Ruffalo; Gael García Bernal; Danny Glover; Sandra Oh; Don McKellar; Yoshino Kimura; Yusuke Iseya; Susan Coyne; & Alice Braga. Produção: Niv Fichman; Andrea Barata Ribeiro; & Sonoko Sakai. Roteiro: Don McKellar. Fotografia: Cesar Charlone. Música: Marco
Antônio Guimarães. Montagem: Daniel Rezende. Figurino: Renée April. Efeitos Especiais: Andre Waller; Renato Tilhe; & Tamis Lustre. Companhia: O2 Filmes; Rhombus Media; & Bee Vine Pictures. Sinopse: Inédita e inexplicável epidemia de cegueira atinge certa cidade. Chamada de "cegueira branca", pois as pessoas atingidas passam a ver como se superfície leitosa cobrisse os olhos, a doença surge inicialmente em determinado homem no trânsito e, pouco a pouco, se espalha pelo país. Enquanto os afetados são colocados em quarentena e os serviços oferecidos pelo Estado começam a falhar
as pessoas passam a lutar pelas necessidades básicas, expondo os instintos primários. Nesta situação a única pessoa a enxergar é a mulher do médico (Julianne Moore), cuja lucidez ajuda internos na busca da humanidade perdida.
Bibliografia Específica:
1. Crema, Roberto; Weil, Pierre; & Lelloup, Jean-Yves; Normose: A Patologia da Normalidade; revisores
Dad Squarisi; et al.; 234 p.; 4 caps.; 3 ilus.; 80 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Verus Editora; Campinas, SP; 2003; páginas 14,
18, 19, 22, 23, 34, 41, 42, 47, 57 a 60, 65, 67, 73, 83, 84, 88, 106 e 112.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
52, 53, 57 a 59, 64, 68, 106, 108, 122, 134 e 180.
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 418, 775, 1.145 e 1.446.
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NOSOGRAFIA SERIEXOLÓGICA
(PARAGENETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A nosografia seriexológica é o conjunto dos registros pesquisísticos, descritivos e classificatórios das doenças conscienciais (Parapatologia), incluindo as causas e repercussões holossomáticas, sob o enfoque multiexistencial (Etiopatogenia Holobiografológica).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição noso é proveniente do idioma Grego,
nósos, “doença”. O segundo elemento de composição grafia deriva também do idioma Grego,
graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo
série provém do idioma Latim, series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Apareceu no Século XVII. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX. O terceiro elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Nosografia multiexistencial. 02. Nosogenia seriexológica. 03. Paranosografia holobiográfica. 04. Parapsicopatogenia seriexológica. 05. Etiopatogenia seriexológica. 06. Parafisiopatologia Multiexistencial. 07. Paraetiologia Pluriexistencial. 08. Parapatologia Paragenética. 09. Nosoparagenética. 10. Megatrafarologia Holobiográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas nosografia seriexológica, nosografia seriexológica recente e nosografia seriexológica remota são neologismos técnicos da Parageneticologia.
Antonimologia: 01. Nosografia médica. 02. Nosografia veterinária. 03. Psicopatologia. 04. Homeostasia seriexológica. 05. Equilibriologia Holobiográfica. 06. Paraprofilaxiologia
Seriexológica. 07. Paraterapêutica Seriexológica. 08. Ortoparagenética. 09. Ortopluriexistencialidade. 10. Megatraforologia Holobiográfica.
Estrangeirismologia: as influências do Zeitgeist pretérito na origem de determinadas
doenças conscienciais; o modus operandi consciencial atual enquanto resultado das retrodeliberações.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimeto quanto à Parassemiologia Seriexológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Parapsicopatologia: raízes abissais.
Citaciologia: – As doenças são o resultado não só dos nossos atos, mas dos nossos pensamentos (Mohandas Karamchand Gandhi, 1869–1948). – De todas as doenças do espírito humano, a fúria de dominar é a mais terrível (François Marie Arouet – Voltaire, 1694–1778).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia, os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os
megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os seripensenes; a seripensenidade; as fôrmas holopensênicas podendo funcionar na condição de gatilhos paranosogênicos; as cunhas pensênicas assediadoras; o confor pensênico atual
enquanto resultado da Holorressomatologia; a raiz do automaterpensene; o holopensene da Consciencioterapia.
Fatologia: a manifestação intrafísica dos trafares multimilenares; o registro da causa,
evolução e terapia das doenças ao longo da trajetória multiexistencial; as autocorrupções multimilenares, gerando metástases através do tempo e do espaço, para a conscin incauta; os autassédios
grassando ainda hoje; as interrelações conscienciais disfuncionais secundárias ao somatório dos
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trafares afins; o conscienciograma radiografando a conscin-cobaia; as doenças específicas de determinados grupos evolutivos; as abordagens consciencioterápicas superando o approach médico-psicológico atualmente estabelecido; o Curso Reciclagem das Posturas Monárquicas (CEAEC);
o livro Onde a Religião Termina? (EDITARES); a Semana de Autopesquisa Seriexológica
(APEX / CEAEC).
Parafatologia: a nosografia seriexológica; a origem multiexistencial de determinadas
doenças conscienciais; as doenças físicas podendo ter causas extrafísicas; as enfermidades crônicas podendo ser de origem holobiográfica; os distúrbios conscienciais podendo apresentar concausas multidimensionais assediadoras; a paracomorbidade holossomática; a personalidade consecutiva mantendo tendências mórbidas pretéritas; o olhar seriexológico aplicado às síndromes
conscienciais; as psicopatologias paragenéticas; os reencontros assediadores podendo desencadear psicopatias; as reações de aniversário parapatológicas intersomáticas; o covil holobiográfico
dos trafares; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático depurando retrodoenças; a sinalética energética enquanto alarme parapsíquico de energias e / ou consciexes doentias; os reflexos holossomáticos condicionados (Parageneticologia); a para-hipocrasia seriexológica caracterizada pelo acobertamento dos retrotrafares; a autopromoção holobiográfica inflando o orgulho real; os retrotraumas vincando o cardiochacra (Holomnemossomatologia); as mágoas e os ressentimentos cultivando enfermidades e inimizades ao longo da seriéxis; as paracicatrizes psicossômicas; o cultivo multimilenar de valores pessoais distorcidos; a ressoma em família mais afim a determinado período do périplo seriexológico pessoal; a árvore genealógica podendo evidenciar
o antepassado de si mesmo com tendências nosológicas assemelhadas; as doenças genéticas podendo evidenciar estigmas grupocármicos; a influência do tempo dispendido no período intermissivo sobre a lucidez consciencial (Paracronologia); as investigações do seriexograma multimilenar (Cosmovisiologia Holobiográfica); o Curso Intermissivo (CI) gerando esbregue evolutivo
profundo nos ex-vilões do passado remoto; a recin intermissiva; a neometa optata; a neoproéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmovisão holobiográfica–expansão interassistencial;
o sinergismo Discernimentologia-Homeostaticologia; o sinergismo Parapatologia-Holopensenologia; o sinergismo genética-paragenética; o sinergismo parapsiquismo-anamnese; o sinergismo
clarividência-retrocognição; o sinergismo Seriexologia-Holossomatologia.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio cosmoético
da Holocarmologia; o princípio evolutivo da Holorressomatologia; o princípio da autocura
consciencial; o princípio seriexológico da manutenção cognitiva intersomática; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da empatia evolutiva.
Codigologia: a aplicação teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto técnica autoconsciencioterápica.
Teoriologia: a teoria das múltiplas vidas; a teoria do holossoma; a teoria do conscienciatra; a teoria do corpo objetivo; a teoria do contraponto interdimensional; a teoria da recuperação dos cons; a teoria das consréus.
Tecnologia: a técnica do autoinventariograma; a técnica do autoultimato cosmoético;
a técnica da Anticonflituosidade-Autopacificação; a técnica da desassedialidade direta; a técnica
seriexológica do cotejo intersomático; a técnica da conscin-cobaia seriexológica; a técnica do
detalhamento retrocognitivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio
Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito paragenético dos distúrbios conscienciais crassos no neossoma.
Neossinapsologia: as doenças conscienciais dificultando a aquisição de neossinapses.
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Ciclologia: o ciclo seriexológico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Enumerologia: a paragenética patológica; a paragenética mórbida; a paragenética doentia; a paragenética enferma; a paragenética carregada; a paragenética viciada; a paragenética
sindrômica. O parassociograma interexistencial; o paragenograma interexistencial; o holopensenograma interexistencial; o conflitograma interexistencial; o holossomograma interexistencial;
o pensenograma interexistencial; o conscienciograma interexistencial.
Binomiologia: o binômio saúde-doença; o binômio energima-doença; o binômio assédio-doença; o binômio patopensenidade-doença; o binômio EV-megaeuforização; o binômio arco voltaico–paraterapêutica; o binômio desassim-Paraprofilaxiologia.
Interaciologia: a interação família nuclear–passado pessoal.
Crescendologia: o crescendo da para-homeostasia ao longo da seriéxis.
Trinomiologia: o trinômio retrossoma-comunex-neossoma.
Polinomiologia: o polinômio Parageneticologia-Holobiografologia-Holomnemossomatologia-Seriexologia.
Antagonismologia: o antagonismo modelo iatrogênico / paradigma consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas
restrições somáticas.
Legislogia: as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a criticofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a lucidofilia.
Fobiologia: as fobias multiexistenciais.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do ostracismo; a síndrome da autossantificação; a síndrome da
pré-derrota; a síndrome da ribalta; a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca;
a medicoteca; a convivioteca; a nosoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Holocarmologia; a Seriexologia; a Holobiografologia; a Parapatologia; a Parafisiopatologia; a Holossomatologia; a Teleobiotipologia; a Cosmovisiologia; a Paradireitologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o seriexólogo.
Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo
sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
cotherapeuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: nosografia seriexológica recente = o registro pesquisístico atual das manifestações de determinada doença consciencial expressa pela própria conscin em retrovida no
Século XIX; nosografia seriexológica remota = o registro pesquisístico atual das manifestações
de determinada doença consciencial expressa em retrovida no Século IX.
Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica.
Espelho. As personalidades atuais são resultado do passado. Experiências pretéritas foram, ao longo do tempo, cinzelando a consciência, podendo tal resultado ser sintetizado, hoje, na
Autotemperamentologia de cada qual. Daí nasceram os atuais trafores, trafares e trafais.
Patogênese. Nesse contexto, insere-se o surgimento, nascimento ou aparecimento das
doenças conscienciais (Megatrafarologia). Na origem de tais enfermidades, em geral, encontra-se
determinada imaturidade consciencial, pessoal e / ou grupal, a qual foi sendo alimentada, ao longo das vidas, por outros trafares e reforçada pelo contexto mesológico da época (valores, crenças,
interesses, idiotismos culturais, tradicionalismos, mitos, tabus), além de interações conscienciais
intra e extrafísicas desequilibradas (Assediologia).
Pesquisa. Por isso, a pesquisa para-histórica dos pertúrbios atuais pode ter início no casamento entre a predisposição pessoal disfuncional (autassédio, autocorrupção e anticosmoética)
e a afinidade com grupos e contextos sociais propícios para tal desenvolvimento. As bactérias
precisam de meio de cultura para sobreviver e se reproduzir.
Prevalência. Considerando a grande prevalência de ex-monarcas, ex-aristocratas e ex-cortesãos na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), vale o aprofundamento na compreensão quanto ao desenvolvimento de trafares a partir da cultura nobiliária.
Casuística. Sob a ótica da Para-Historiografia, os traços-fardos nascem, principalmente,
da interação multidimensional entre a Paragenética, a Genética e a Mesologia. Nenhuma consciência é levada a viver em determinado contexto social à toa, sem ter algum percentual de responsabilidade holocármica com o contexto predominante envolvido.
Recorte. Assim, pode-se fazer determinado recorte cronológico e geopolítico a fim de
melhor estudar não só a gênese, mas principalmente, o reforço patológico da nosografia seriexológica em foco.
Corte. Atinente à Historiografia, no Século XVI houve a consolidação, já iniciada anteriormente, dos Estados Nacionais modernos. As ditas corporações feudais, muito assentadas nos
vínculos pessoais, cederam lugar aos territórios nacionais, nos quais apenas o monarca possuía
o monópolio da força, concentrando todo o poder (político e militar) na corte (paço; séquito).
Migração. Se os nobres, antigos senhores feudais, quisessem continuar no poder, teriam
de deixar os próprios castelos e seguir para corte, a fim de obter determinado cargo influente,
condição economicamente lucrativa ou mesmo proteção militar.
Conquista. Tal almejo só era alcançado quando conquistavam a simpatia do monarca ou
causavam boa impressão na corte. Nesse caso, passavam a parasitar o reino objetivando manter
o próprio statu quo ante (sinecura consciencial).
Emulação. A dificuldade de obter atenção e aprovação do rei se fazia ainda maior, pois
era preciso lutar contra a forte concorrência, afinal a concentração do poder deixara muitos senhores “órfãos”.
Valor. Tais consciências, até então acostumadas a seguir somente a própria vontade, viram-se obrigadas a levar em consideração o desejo dos mais poderosos, hierarquicamente superiores.
Mudança. Houve a necessidade de se mudar a estratégia para se alcançar o poder.
A brutalidade, até então habitual, cedeu espaço para características etológicas mais valorizadas.
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Dissimulação. No caso, tornava-se necessário controlar o próprio comportamento, dissimulando as próprias intenções e tendências a cada instante, a fim de avaliar se a monarquia o estava aprovando.
Bajulação. A pessoa, para manter-se na corte, precisava ser cortês, obedecendo a etiqueta e cativando a figura de poder em troca de vantagens. Se quisesse alcançar os objetivos pessoais, deveria manipular os outros e usá-los em benefício das próprias intrigas.
Síntese. Em outras palavras, a cultura cortesã cultivou comportamentos estigmatizados
pela manipulação, hipocrisia, intrigas, fingimento e representação, mascarados pelas chamadas
boas maneiras.
Monarca. No outro lado da moeda, tem-se a figura real sendo paparicada urbi et orbi,
aspecto fundamental para se compreender o desenvolvimento holobiográfico de personalidades
narcísicas, pesporrentas, egocentradas, individualistas e hipercompetidoras, cuja autocrença-mor
é a da própria superioridade frente aos vulgos mortais.
Seriéxis. Ao longo das vidas, portanto, a perpetuação de tais valores sustentados a partir
da superficialidade da aparência e mantidos em função da proximidade com as figuras de poder,
pode explicar a permanência, na atualidade, de toda sorte de trafares assemelhados daí oriundos.
Analogia. Raciocínio semelhante pode ser feito ao se analisar quaisquer outros grupos
evolutivos ao longo da pluriexistencialidade.
Taxologia. Considerando a Parapatologia, eis listados em ordem alfabética, dentre outras, 10 interações entre culturas específicas (e os respectivos idiotismos) e trafares conscienciais,
capazes de expandir a cosmovisão e compreensão quanto ao tema:
01. Interação cultura aristocrática–conscin perdulária.
02. Interação cultura artística–conscin orgulhosa.
03. Interação cultura cortesã–conscin dissimulada.
04. Interação cultura feudal–conscin latifundiária.
05. Interação cultura filosófica–conscin teoricona.
06. Interação cultura iniciática–conscin mística.
07. Interação cultura intelectual–conscin materialista.
08. Interação cultura militar–conscin beligerante.
09. Interação cultura monárquica–conscin soberbosa.
10. Interação cultura religiosa–conscin resignada.
Exceção. Cabe lembrar não serem tais interações exclusivas, monocausais ou unicistas,
isto é, os trafares anteriormente citados podem ter outras causas e as culturas referidas, obviamente, apresentam traços positivos e podem incitar outros traços-fardos não elencados.
Megafoco. A questão prioritária aqui é investigar, hipoteticamente, o papel da reincidência seriexológica em determinadas culturas (Ressomatologia) favorecendo o desenvolvimento de
trafares.
Vantagem. No tocante à Intraconscienciologia, os ganhos provocados pela abordagem
proposta podem ser sintetizados em 3 vieses elencados na ordem funcional:
1. Consciencioterapia: o olhar seriexológico aprofundando as possibilidades paraterapêuticas da consciência.
2. Holobiografia: as doenças consciencias revelando pistas holobiográficas da consciência.
3. Grupocarma: os valores sócio-culturais agravando certas doenças conscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nosografia seriexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
Binômio Psiquiatria-Consciencioterapia: Interdisciplinologia; Neutro.
Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Cortesã: Parapatologia; Nosográfico.
Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
Monarquia: Parapatologia; Nosográfico.
Olhar seriexológico: Parapercucienciologia; Homeostático.
Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
Paraetiologia psicopatológica: Paraclínica; Neutro.
Paranamnese consciencial: Parassemiologia; Neutro.
Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
Sinergismo tenepes-retrocognição: Tenepessologia; Homeostático.
Trafarão: Parapatologia; Nosográfico.

A NOSOGRAFIA SERIEXOLÓGICA ESCLARECE INÚMEROS
COMPORTAMENTOS MULTIDIMENSIONAIS PATOLÓGICOS
DA CONSCIN, TANTO OS INTRA (HÁBITOS PENSÊNICOS)
COMO OS INTERCONSCIENCIAIS (NOSOCONVIVIALIDADE).
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a origem seriexológica dos próprios pertúrbios? Quais medidas autoconsciencioterápicas tem empreendido na melhoria de tais
condições? Já acessou, retrocognitivamente, o principal retrofator deflagrador?
Bibliografia Específica:
1. Giordani, Mário Curtis; História dos Séculos XVI e XVII na Europa; 974 p.; 2 partes; 21 caps.; 69 enus.;
4.187 notas; 360 refs.; alf.; 23,5 x 16 x 5 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2003; páginas 11 a 61 e 425 a 516.

P. F.

Enciclopédia da Conscienciologia

15785

NOSOPENSENE
(NOSOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O nosopensene (noso + pen + sen + ene) é o pensene caracteristicamente
doentio, gerando patopensenes, ou ideias anticosmoéticas, seja da consciex ou da conscin, do homem ou da mulher.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição noso deriva do idioma Grego, nósos, “doença;
moléstia”. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento
vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento;
faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa;
todo fenômeno da vida afetiva; emoção; oponião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do
idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Nosopensenidade. 2. Patopensene. 3. Patopensenidade. 4. Nosopensenologia. 5. Anticosmoética pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo nosopensene: nosografopensene; nosopensenedor; nosopensenedora; nosopensenidade; nosopensenização; nosopensenizar; Nosopensenologia; nosopensenológica; nosopensenológico;
nosopensenoteca.
Neologia. O vocábulo nosopensene e as duas expressões compostas nosopensene individual e nosopensene grupal são neologismos da Nosopensenologia.
Antonimologia: 1. Ortopensene. 2. Ortopensenidade. 3. Ortopensenologia. 4. Cosmoética pessoal.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial patológico entre o heterassediado
e o heterassediador; o Melexarium; o sniper.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do antidiscernimento.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Nosopensene: pensamento doentio.
Unidade. O nosopensene pode ser, na vida prática, a unidade de medida patológica da
Nosografia, da Parapatologia e da Anticosmoeticologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o nosopensene; o holopensene pessoal nosográfico ou patológico; a nosopensenidade; as reações em cadeia dos nosopensenes entrosados gerando os desastres grupais;
a pressão holopensênica doentia; o morbopensene; o esquizopensene; o entropopensene; os psicopatopensenes; a psicopatopensenidade; o xenopensene patológico; o envenenamento do materpensene pessoal; o pensamento positivo como remédio contrapondo-se aos nosopensenes.
Fatologia: o pensamento doentio; a má-intenção; a desonestidade; a marginalidade autoconsciente; o fator do regressismo consciencial; a causa da interprisão grupocármica; a hipocondria; o corrupcionismo baratrosférico; a atitude antiproéxis; os pecadilhos mentais; as cunhas
mentais patológicas; os pensamentos supérfluos, atravancadores e regressivos; a nocividade;
a politicaria; os hábitos viciosos; a obstupidificação ética; o fechadismo consciencial; o autassédio; as autointoxicações emocionais; a causa real das doenças em geral; o porão consciencial
atuante na subcerebralidade; a invigilância mental ou psíquica cronicificada; a raiz dos distúrbios
intraconscienciais; a confusão mental; a impregnação mental da desafeição; o peso mentalsomáti-
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co do ódio; os acessos de raiva; a ausência da Higiene Mental; o atraso evolutivo pessoal; o estado de decomposição mental.
Parafatologia: a antitenepes; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
o nosopensene como porta aberta para a Baratrosfera; a energima; a possessão interconsciencial;
as energias conscienciais (ECs) antipáticas; a ignorância a respeito da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio nosopensene–devaneio sexual; o binômio nosopensene-retrossinapse.
Trinomiologia: o trinômio má-intenção–nosopensene–autoconflito; o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio filáucia-solércia-perfídia; o trinômio autassedialidade-autocorrupção-acriticismo; o trinômio sarcasmo-sardonismo-sordidez; o trinômio mal-dolo-ilegalidade;
o trinômio chicanas-trapaças-tramoias.
Antagonismologia: o antagonismo Nosopensenologia / Evoluciologia; o antagonismo
incorruptibilidade / autocorrupção; o antagonismo ortopensenidade / nosopensenidade.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a nosomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito do princípio patológico de talião.
Holotecologia: a pensenoteca; a nosopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Nosopensenologia; a Nosografia; a Parapatologia; a Anticosmoeticologia; a Regressiologia; a Passadologia; a Subcerebrologia; a Psiquiatria; a Psicologia;
a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia; a Intencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa microcéfala.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o minidissidente evolutivo;
o pré-serenão vulgar; o assediador intrafísico; o ditador; o obstupefato.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a minidissidente evolutiva;
a pré-serenona vulgar; a assediadora intrafísica; a obstupefata.
Hominologia: o Homo sapiens nosopensenor; o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens crudelis.
V. Argumentologia
Exemplologia: nosopensene individual = o pensamento patológico ou doentio causando
efeitos estagnadores ou regressivos na vida pessoal da conscin ou consciex; nosopensene grupal =
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o pensamento patológico ou doentio causando efeitos estagnadores ou regressivos grupais na vida
da Socin (coletividade) ou na Sociex (Baratrosfera; Paranosolândia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o nosopensene, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
2. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
3. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
4. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
5. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
6. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
7. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

INFELIZMENTE, O NOSOPENSENE É COMUM DEVIDO
AO FATO DE A PENSENIDADE E O PENSENE AINDA
NÃO SEREM CONHECIDOS, COMPREENDIDOS E BEM-APLICADOS PELA MAIORIA DOS SERES HUMANOS.
Questionologia. Você ainda alimenta algum nosopensene como hábito doentio? Sobre
qual assunto e área de autovivência?
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NOSTALGIA
(NOSTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A nostalgia é o sentimento da conscin, homem ou mulher, de saudade intensa e idealizada de época passada desta existência ou de retrovida, exercendo o efeito de fuga da
realidade consciencial atual e dos desafios evolutivos do presente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo nostalgia deriva do idioma Francês, nostalgie, “nostalgia”, emprestado do idioma Latim Científico, nostalgia, “estado de tristeza causado pela distância do país natal”. A palavra nostalgia é atribuída ao médico suíço Jean Jacques Harder (1656–1711), mas se
tornou difundida pelo também médico suíço Johannes Hofer (1669–1752).
Sinonimologia: 1. Saudade do passado. 2. Patopatridalgia. 3. Mal do país.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos relacionados ao vocábulo nostalgia:
nostálgica; nostálgico; nostalgizar; nostomania; nostomaníaca; nostomaníaco; nostômana;
nostômano.
Neologia. As 3 expressões compostas mininostalgia, maxinostalgia e meganostalgia são
neologismos técnicos da Nostologia.
Antonimologia: 1. Neofilia. 2. Futurofilia.
Estrangeirismologia: a Heimweh; a importância do timing na reconciliação grupocármica; o laudator temporis acti; os good old days; a orientação memento vivere; o revival; o festival
Woodstock.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do juízo crítico em relação à passagem do tempo.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Nostalgia: saudade disfuncional.
Coloquiologia: os tempos da brilhantina; o trem Maria Fumaça.
Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionado ao tema: – Amar cria laços, odiar cria
nós. O passado, às vezes, torna-se mais imprevisível se comparado ao futuro.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da nostalgia; a lembrança da infância enquanto refúgio pensênico em momentos de crise; o holopensene familiar; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: a nostalgia; o retorno à cidade natal; a relação saudosista estabelecida pela
conscin com o próprio passado; a nostalgia inconsciente; a dificuldade em aceitar a passagem do
tempo; os importantes cuidados ao realizar pesquisa genealógica; o sentimento de obrigatoriedade
em manter as memórias da família; o fato de alguns adolescentes viverem a adolescência dos
pais; a manutenção, durante a vida adulta de hábitos infantis; o fato de os pais projetarem nos filhos as próprias necessidades e frustrações; o hábito de tomar como referência certos períodos da
história familiar; o fato de muitos idosos conversarem apenas sobre ocorrências do passado;
o saudosismo; o bucolismo; o ato de referir-se às ruas e outros locais das cidades pelos antigos
nomes; o uso político da nostalgia; a metanostalgia; o uso artístico e cultural da nostalgia; o fato
de qualquer época da História da Humanidade ser potencial fonte de nostalgia; a tentativa de recuperação da mística de outro tempo; os referenciais estéticos dos anos 60 e 70 do Século XX;
o fato de a consciência passar a ser idealizada após a dessoma; o retorno exagerado às raízes enquanto ferramenta disfuncional para superação de crises; a crença sobre a hipotética maior felicidade se tivesse vivido em outra época; os diversos padrões de relacionamento estabelecidos pelas
pessoas com o próprio passado; a vivência emocional do tempo; a releitura do passado; a necessi-
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dade do desapego do passado para o processo evolutivo seguir adiante; o ato de encarar as mudanças enquanto final ou início de fase; a reconciliação com o próprio passado; a mudança da cidade ou país de origem enquanto estímulo mobilizador da riqueza intraconsciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desejo de viver
em outra época quando acoplado a consciex do mesmo período; as reciclagens intraconscienciais
propiciando a desassimilação energética e a assistência a consciexes parapsicóticas nostálgicas;
a necessidade de superação do modus operandi nostálgico para a preparação do trabalho na PréIntermissiologia; a nostalgia enquanto fator determinante da parapsicose pós-dessomática; a assimilação com consciexes de certo momento histórico ao fazer estudo sobre o respectivo contexto
vivido por ela na última existência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nostalgia–fundamentalismo religioso.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da inseparabilidade grupocármica podendo promover conexão intensa da conscin com o próprio passado; o retorno ao passado enquanto princípio norteador da autopesquisa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas evidenciando os prejuízos conscienciais em não realizar as reconciliações necessárias.
Tecnologia: a técnica de reconhecimento da ambiguidade; as técnicas de retorno funcional ao passado; a técnica da reconciliação no ”aqui-agora multidimensional”; as técnicas de
retorno ao passado, quando traumático, com ajuda externa; as técnicas de mapeamento do processo de reciclagem visando assistir consciências em processo de superação de traços semelhantes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições;
o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito aprisionador do passado sobre a conscin nostálgica; o efeito autodesassediador da conscientização quanto à responsabilidade sobre as próprias recins; o desejo
de viver em outra época enquanto efeito da falta de cosmovisão.
Neossinapsologia: o predomínio das retrossinapses em detrimento das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo vicioso nostalgia dos filhos–nostalgia dos pais; o ciclo vicioso nostalgia-fechadismo.
Enumerologia: a idealização; a esperança; o futuro não vislumbrado; as interprisões
grupocármicas; o passado; a ruminação mental; a saudade.
Binomiologia: o binômio nostalgia-música; o binômio nostalgia-Romantismo; a superação do binômio nostalgia–primeira vez; o binômio nostalgia-interiorose; o binômio nostalgiaguerra; o binômio renovação-inovação.
Interaciologia: a interação nostalgia-poliqueixa; a interação nostalgia–estereotipia cultural familiar; a interação nostalgia–desatualização profissional.
Crescendologia: o crescendo nostalgia–reconhecimento dos aspectos positivos do passado; o crescendo retorno arbitrário ao passado–retorno voluntário e calculado ao passado.
Trinomiologia: o trinômio escravidão-nostalgia-suicídio; o trinômio nostalgia–imaturidade–negação do uso de novas tecnologias; o trinômio vivências significativas–visão de mundo
prospectiva–compléxis.
Polinomiologia: o polinômio infantilismo-egocentrismo-nostalgia-anacronismo.
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Antagonismologia: o antagonismo retrospectiva / prospectiva; o antagonismo saudade
/ saudosismo; o antagonismo nostalgia / neofilia; o antagonismo nostalgia / bem-estar à rememoração do Curso Intermissivo; o antagonismo conscin large / conscin miserê.
Paradoxologia: o paradoxo de algumas pessoas sentirem saudades de vivências dolorosas; o paradoxo da saudade da guerra; o paradoxo da saudade da ditadura militar; o paradoxo
da saudade de épocas nas quais não se viveu; o paradoxo de a nostalgia, muitas vezes, ser desencadeada pela ideia de futuro.
Politicologia: a cronocracia; a mnemocracia; a teocracia; a saudade da vida na monarquia.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a autocriticofilia; a cronofilia; a familiofilia; a nostofilia.
Fobiologia: a alegrofobia; a cronofobia; a decidofobia; a logicofobia; a neofobia; a priorofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome da abstinência parafisiológica;
a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a lipemania; a monomania; a amenomania; a fracassomania; a filopatridomania; a nostomania; a bibliomania.
Holotecologia: a antissomatoteca; a belicosoteca; a coerencioteca; a cronoteca; a egoteca; a fobioteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Nostologia; a Autocriticologia; a Holomaturologia; a Inutilogia;
a Lucidologia; a Mimeticologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Retrospectivologia;
a Seriexologia; a Voliciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin alternativa; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o boêmio; o depressivo; o duplista; o evoluciente; o hippie; o intermissivista inadaptado; o melancólico; o nostálgico; o projetor consciente; o rockabilly; o traforologista.
Femininologia: a boêmia; a depressiva; a duplista; a evoluciente; a hippie; a intermissivista inadaptada; a melancólica; a nostálgica; a projetora consciente; a rockabilly; a traforologista.
Hominologia: o Homo sapiens defensus; o Homo sapiens obsolens; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens retropensenor;
o Homo sapiens fossilis; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininostalgia = a vivência em pequeno grau de saudade do passado, não
impedindo a conscin saudosista de seguir a caminhada evolutiva; maxinostalgia = a vivência de
intensa saudade do passado, gerando séria crise existencial na conscin; meganostalgia = a vivência dissociada do presente, incapacitando a conscin de desvincular-se dos fatos passados.
Culturologia: as culturas regionalistas; a cultura de “curtir a fossa”.
Eventos. Conforme a Intrafisicologia, eis, por exemplo, 2 eventos públicos com o materpensene da nostalgia:
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1. Acampamento Farroupilha. Ocorre em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, anualmente, desde 1981, entre 7 e 20 de setembro, em alusão à declaração da independência da República Rio-Grandense em 1836. Milhares de pessoas participam, vestidas com roupas tradicionais
do RS, para reviver a saga Farroupilha. Recebe mais de 1 milhão de visitantes ao ano.
2. Noche de la nostalgia. Ocorre em todo Uruguay, no dia 24 de agosto, véspera da comemoração da independência do país. Todas as casas noturnas, tocam músicas dos anos 60
e 70. O evento é grande atração turística e gera importante movimentação financeira.
Efeitos especiais. Sob a ótica da Passadologia, o avanço tecnológico do cinema trouxe
a melhoria dos efeitos especiais, possibilitando o recrudescimento da nostalgia em função de reconstruir as realidades passadas com grande fidedignidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nostalgia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Aqui-agora multidimensional: Paracronologia; Neutro.
03. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
04. Conscin poliqueixosa: Autovitimologia; Nosográfico.
05. Cronoconscienciometrologia: Cronoevoluciologia; Neutro.
06. Idiotismo artístico: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Infantilização social: Sociologia; Nosográfico.
08. Megapeso: Passadologia; Nosográfico.
09. Megarretrocesso: Autorretrocessologia; Nosográfico.
10. Melin: Parapatologia; Nosográfico.
11. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
12. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
13. Saudade da volitação: Paraconviviologia; Neutro.
14. Subjugação ao assédio: Antievoluciologia; Nosográfico.
15. Tara cultural: Parapatologia; Nosográfico.

A NOSTALGIA É O ADOECIMENTO DA RELAÇÃO DAS
PESSOAS COM A PASSAGEM DO TEMPO E EVIDENCIA
AS DIFICULDADES INTRACONSCIENCIAIS NA SUPERAÇÃO
DO PASSADO E VISLUMBRAMENTO DO FUTURO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente profunda necessidade de o passado ainda
estar presente hoje? Em caso afirmativo, quando pretende superar a nostalgia e seguir em frente,
rumo à autevolução?
Filmografia Específica:
1. Meia Noite em Paris. Título Original: Midnight in Paris. País: EUA. Data: 2011. Duração: 94 minutos.
Gênero: Comédia Romântica. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Woody Allen. Elenco: Owen Wilson; Rachel McAdams; Kurt Fuller; Mimi Kennedy; Michael
Sheen; Nina Arianda; Carla Bruni; Yves Heck; Alison Pill; Tom Hiddleston; Marion Cottilard; Corey Stoll; Kathy Bates;
& Adrien Brody. Produção: Letty Aronson. Direção de Arte: Jean-Yves Rabier. Roteiro: Woody Allen. Fotografia:
Darius Khondji. Efeitos Especiais: George Demétrau. Companhia: Gravier Production. Sinopse: Casal de noivos vai
a Paris acompanhando os país da noiva (o pai vai a trabalho). O noivo é escritor, o qual está com grande dificuldade de
terminar o último livro. Gil (noivo), pessoa nostálgica da Paris dos anos 20, se apaixona pela Cidade Luz e caminha à noi-
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te na cidade para ver se consegue inspiração, quando fatos estranhos começam a acontecer e isso vai mudar completamente o rumo da vida e da própria produção literária.
2. Nostalgia. Título Original: Nosthalgia. País: Itália; & União Soviética. Data: 1983. Duração: 120 minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em
DVD). Direção & Roteiro: Andrei Tarkovsky. Elenco: Oleg Jankovsky; Erland Josephson; Domiziana Giordano; Patrizia Terreno; Laura Marchi; Delia Bocardo; & Milenia Vukotic. Produção: Franceso Casati. Direção de Arte: Andrea
Crisanti. Fotografia: Giuseppe Lanci. Música: Gino Peguri. Efeitos Especiais: Paolo Ricci. Companhia: Opra Film
Produzione. Sinopse: Gortchakov é poeta Russo viajando pelo interior da Itália para pesquisar a vida de compositor Russo. Gortchakov vai acompanhado da guia e tradutora Eugenia. Ao longo da jornada pela Itália, o poeta vai relembrando
a própria terra natal e a esposa e, ao mesmo tempo, sentindo atração por Eugene e pela Itália.
Bibliografia Específica:
1. Anspach, Carolyn Kiser; Medical Dissertation on Nostalgia, by Johannes Hofer (1688); Article; Bulletin
of the History of Medicine; Journal; Quarterly; Vol. 2; Seção: Text and Documents; 3 ilus.; Baltimore, MD; USA; 1934;
páginas 376 a 391.
2. Boym, Svetlana; The Future of Nostalgia; XX + 404 p.; 3 partes; 17 caps.; 2 abrevs.; 2 citações; 52 fotos;
6 ilus.; 10 siglas; 482 notas; alf.; 23 x 15 cm; br.; Basic Books; New York,NY; 2001; páginas XIII a XX.
3. Macedo, Joaquim Manuel de; Considerações sobre a Nostalgia; Coord. Ronald Polito; posf. Myriam Bahia
Lopes; & Ronald Polito; XIV + 144 p.; 8 caps.; 27 citações; 2 enus.; 132 notas; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; Editora
Unicamp; Campinas, SP; 2004; páginas 19 a 102.
4. Pontes, Mário; Considerações sobre as Nostalgias; Artigo; Vozes; Revista; Mensário; Ano 67; N. 9; Seção:
Artigos; 1 abrev.; 1 citação; 1 ilus.; Petrópolis, RJ; 1973; capa da revista (manchete); páginas 17 a 22.
5. Sodré, Muniz; Nostalgia, a Recuperação Emocional do Tempo; Artigo; Vozes; Revista; Mensário; Ano
67; N. 9; Seção: Artigos; 1 citação; 2 ilus.; Petrópolis, RJ; 1973; capa da revista (manchete); páginas 5 a 8.
Webgrafia Específica:
1. History Channel; Uruguai comemora a Primeira Noite da Nostalgia; Artigo; Seção: Hoje na História;
1 foto; disponível em: <http://hojenahistoria.seuhistory.com/uruguai-comemora-primeira-noite-da-nostalgia>; acesso em:
18.06.14; 21h42.
2 Prefeitura de Porto Alegre; História do Acampamento Farroupilha; Artigo; Seção: Acampamento Farroupilha; 4 fotos; disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/acampamentofarroupilha/default.php?p_secao=3>;
acesso em: 04.04.14; 17h45.
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NOTÍCIA COSMOÉTICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A notícia cosmoética é a informação jornalística divulgada, notadamente,
por meio de comunicação de massa com intenção de esclarecer e desassediar o público, favorecer
a evolução pessoal e grupal das consciências e embasar tomadas de decisão objetivando o melhor
para todos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra notícia deriva do idioma Latim, notitia, “notoriedade; condição
do que é conhecido; fama, reputação; conhecimento, noção, ideia; relação, lista, documento”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo cosmos vem do idioma Grego, kósmos´, “ordem, organização;
mundo, universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo ética provém do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e este do idioma
Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Informação evolutiva. 2. Fato jornalístico elucidador. 3. Nota didática. 4. Reportagem assistencial. 5. Reportagem desassediadora. 6. Reportagem esclarecedora.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo notícia: antinotícia; maxinotícia; meganotícia; micronotícia; mininotícia; neonotícia; noticiabilidade; noticiação; noticiada; noticiado; noticiador; noticiadora; noticiamento; noticiante; noticiar; noticiário; noticiarismo; noticiarista; noticiarística; noticiarístico; noticiável; noticiosa; noticioso;
pseudonotícia.
Neologia. As 5 expressões compostas notícia cosmoética, micronotícia cosmoética, mininotícia cosmoética, maxinotícia cosmoética e meganotícia cosmoética são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Notícia anticosmoética. 02. Notícia assediadora. 03. Notícia enganosa. 04. Notícia fantasiosa. 05. Boato. 06. Factóide. 07. Fofoca. 08. Intriga. 09. Mexerico.
10. Jornalismo marrom.
Estrangeirismologia: as good News; os mass media; o storytelling; os headlines do jornal; o gatekeeper; os fait divers; o événement; o suceso, o ato de ler o canard.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Tares:
ortocomunicação interconsciencial. Tares: interlocução evolutiva.
Unidade: a mensagem como unidade de medida da Comunicologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; o holopensene dos meios de
comunicação de massa; os autopensenes; a autopensenidade e as inspirações do jornalista amparado; o exercício da autopensenidade democrática; os grupopensenes; a grupopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene tarístico; o holopensene grupal da interassistencialidade.
Fatologia: a notícia cosmoética; a verpon jornalística cosmoética; a reportagem de
utilidade pública; as matérias despertando otimismo; o jornalismo com credibilidade; as informações checadas com cuidado; a mensagem esclarecedora para os leitores; as fontes confiáveis;
o entendimento unívoco das informações; o aprendizado a partir dos meios de comunicação; a liberdade de pensamento e de expressão; a divulgação de boas práticas e de atos de generosidade,
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compaixão e benevolência; as notícias de autossuperações e feitos heróicos fixando o exemplarismo pessoal; as criações curiosas e engenhosas; as soluções inteligentes para desafios das comunidades; a articulação das pessoas em torno de objetivo comum; o ambiente propício ao exercício
da cidadania; a denúncia evolutiva; o direito de resposta; a errata; o critério na seleção dos jornais, revistas e sites servindo como fontes de informação; a criticidade na leitura da notícia; o ato
de citar a fonte; a transparência das ações governamentais e políticas; o posicionamento político
explícito do veículo de comunicação; a carta aberta; o editorial; a edição de distribuição gratuita;
o poder econômico dos anunciantes; o jornalismo independente garantindo a melhor escolha para
os cidadãos durante determinada eleição; o jornalismo como garantidor e fiscalizador da democracia; a concessão pública para exploração das faixas de frequência por rádios e emissoras de televisão; a relação estreita entre meios de comunicação, política e religião; o horário eleitoral gratuito; a comunicação não-verbal emitida com as mensagens verbais; os critérios classificadores do
fato como digno de ser veiculado; a adequação da mensagem ao meio de comunicação; as notícias de desastres naturais, conflitos internacionais e tragédias humanas servindo de pedido de tenepes; a destruição cosmoética; o contato com a realidade de outros países aumentando a visão de
mundo do telespectador; a inovação; a divulgação científica; o didatismo da mensagem; a reflexão sobre a responsabilidade na divulgação da notícia; o Portal da Conscienciologia; a Associação Internacional da Comunicação Conscienciológica (Comunicons); o amplo acesso à informação promovendo esclarecimento das consciências; a mensagem cosmoética como tares de alto
nível.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal do telespectador; o assédio através dos meios de comunicação de
massa; o assédio extrafísico do jornalista; a assimilação das ECs dos personagens da notícia pelo
jornalista; o treino para a desperticidade no contato diário com o assédio extrafísico de diferentes
consciências; o vínculo energético formado durante as transmissões ao vivo; o autencapsulamento; a mensagem cosmoética atraindo assistência extrafísica; a manipulação cosmoética dos amparadores extrafísicos para o esclarecimento das consciências; a megamanipulabilidade; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a comunicação sinérgica; o sinergismo da congruência comunicativa;
o sinergismo dos múltiplos saberes; o sinergismo dicionários cerebrais–dicionários paracerebrais na cotidianidade; o sinergismo cognição útil–discernimento cosmoético–comunicação clara;
o sinergismo abertismo consciencial–inspiração comunicativa; o sinergismo Pensenologia-Comunicologia-Interassistenciologia.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da liberdade de expressão; o princípio da cooperação na comunicação humana; o princípio da comunicação cosmoética.
Codigologia: o código de ética dos jornalistas brasileiros; os códigos internacionais de
comunicação; o código pessoal de Cosmoética (CPC) do jornalista.
Teoriologia: as teorias da comunicação; a teoria do jornalismo; a teoria do agendamento (agenda setting).
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; as técnicas didáticas; as técnicas parapedagógicas; as técnicas tarísticas.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado na COMUNICONS; os
voluntários da ONG Repórteres Sem Fronteiras; o voluntário docente da Conscienciologia; o paravoluntariado da reurbanização extrafísica da Terra.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Comunicologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Jornalistas; o Colégio Invisível dos Escritores;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos tarísticos da comunicação clara, coerente, oportuna e interessante; o efeito esclarecedor da mensagem desassediadora; o efeito multiplicador da notícia positiva;
os efeitos positivos da intencionalidade qualificada; os efeitos da comunicação mentalsomática.
Neossinapsologia: a divulgação de soluções inovadoras gerando neossinapses evolutivas
no público leitor da notícia; as neossinapses geradas a partir de notícias motivadoras ou exemplaristas.
Ciclologia: o ciclo evolutivo das consciências; o ciclo sadio da comunicação coronochacra-frontochacra-laringochacra; o ciclo evolução da comunicação–interatividade social.
Enumerologia: a fonte; o produtor; o entrevistado; o repórter; o chefe de redação; o editor-chefe; o diretor de jornalismo. A intenção de denunciar; a intenção de desassediar; a intenção
de divulgar; a intenção de facilitar o acesso à informação; a intenção de assistir; a intenção de ensinar; a intenção de esclarecer.
Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio expectativa-realidade; o binômio
mentalsoma-psicossoma; o binômio Socin-Sociex; o binômio emissor-receptor; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio conteúdo-forma; o binômio tacon-tares; o binômio minipeça-maximecanismo.
Interaciologia: a interação amparador-assistido; a interação apresentador-telespectador; a interação entrevistado-repórter; a interação locutor-ouvinte; a interação autor-leitor; a interação ideia-linguagem; a interação professor-alunos.
Crescendologia: o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo Tecnologia-Paratecnologia; o crescendo esclarecimento pessoal do jornalista–esclarecimento grupal dos leitores; o crescendo evolutivo leitor alienado–leitor esclarecido; o crescendo geopolítico localidade-país-continente-planeta.
Trinomiologia: o trinômio emissor-mensagem-receptor; o trinômio comunicação visual–comunicação verbal–comunicação gráfica; o trinômio cultura-comunicação-discernimento;
o trinômio intelectualidade-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo.
Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo interesse público / interesse do público; o antagonismo entretenimento / informação; o antagonismo informar / manipular; o antagonismo intenção
de informar / intenção de convencer; o antagonismo censura / liberdade de expressão; o antagonismo holopensene grupal / holopensene pessoal.
Paradoxologia: o paradoxo da autonomia engajada à maxiproéxis grupal; o paradoxo
de 1 gesto poder comunicar mais se comparado a 1.000 palavras; o paradoxo de a frase curta
ser mais assertiva na comunicação da ideia.
Politicologia: a política da comunicação de massa; a oligarquia dos censores midiáticos;
o exercício sadio da democracia no estado laico; a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da causa e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação; a abolição da lei de imprensa; a lei de acesso à informação.
Filiologia: a tecnofilia; a ciberfilia; a midiofilia.
Fobiologia: a suplantação da comunicofobia; a midiofobia; a evitação da leiturofobia;
a profilaxia da nomofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Poliana.
Maniologia: a mitomania.
Mitologia: os mitos da objetividade e da imparcialidade jornalísticas; o mito da verdade absoluta; o mito da inquestionabilidade da notícia veiculada; a mitoclastia.
Holotecologia: a midiateca; a argumentoteca; a comunicoteca; a pensenoteca; a grafopensenoteca; a cinemateca; a hemeroteca; a videoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Coloquiologia; a Linguística; a Politicologia;
a Sociologia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Imagisticologia; a Argumentologia; a Infoco-
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municologia; a Conformaticologia; a Cogniciologia; a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia;
a Intencionologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin plural; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial.
Masculinologia: o leitor; o ouvinte; o telespectador; o jornalista; o repórter; o editor;
o apresentador; o locutor; o professor; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o duplista;
o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente.
Femininologia: a leitora; a ouvinte; a telespectadora; a jornalista; a repórter; a editora;
a apresentadora; a locutora; a professora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens informaticus; o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: micronotícia cosmoética = a nota capaz de provocar mudanças evolutivas na pessoa; mininotícia cosmoética = a informação esclarecedora para a comunidade; maxinotícia cosmoética = a reportagem registrando e divulgando momento histórico importante para
o país; meganotícia cosmoética = a informação, senha coletiva de recuperação de cons do grupo
evolutivo, para realização da maxiproéxis grupal.
Culturologia: o choque sociocultural; a cultura do furo jornalístico; a cultura da comunicação de massas; a cultura da não violência; a coexistência cultural; a cultura da partilha do
saber; a cultura do esclarecimento; a cultura da Comunicologia.
Distorção. Ao ler jornais, ouvir ou assistir aos noticiários, as consciências têm a impressão de haver apenas fatos negativos acontecendo na Socin. Há mais espaço nos meios de comunicação de massa para as tragédias, se comparadas aos casos de sucessos, provocando distorção da
realidade.
Criteriologia. Eis, em ordem alfabética, sob a ótica do jornalismo tradicional, 12 valores-notícia, ou critérios de noticiabilidade, usados para se escolher a informação a ser veiculada:
01. Conflito: a disputa; a reivindicação; a guerra.
02. Conhecimento: a descoberta; a pesquisa; a invenção; o prêmio.
03. Entretenimento: a diversão; o esporte; a aventura; a comemoração.
04. Governo: o interesse nacional; a medida governamental; o pronunciamento; a eleição.
05. Impacto: o número de pessoas envolvidas ou afetadas pelo fato; a grande quantia de
dinheiro.
06. Justiça: o julgamento; a denúncia; a investigação; a decisão judicial; os crimes.

Enciclopédia da Conscienciologia

07.
08.
09.
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12.
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Polêmica: a controvérsia; o escândalo.
Proeminência: o notório; a celebridade; a elite; o herói.
Proximidade: a geografia; a cultura.
Raridade: o incomum; o inusitado; o original.
Surpresa: o inesperado.
Tragédia: o acidente; a catástrofe; a violência; a morte; a emoção; o suspense.

Maioria. Os meios de comunicação de massa ignoram as ocorrências cotidianas de cordialidade, as pequenas gentilezas, os fatos positivos os quais acontecem na maior parte do tempo
na Socin. Os fatos negativos ganham peso desproporcional na mídia, se comparados à realidade.
Neovalores-notícia. Sob o ponto de vista da Cosmoeticologia, eis, na ordem alfabética,
6 critérios de noticiabilidade sugeridos para a escolha das informações a serem veiculadas com
intenção homeostática:
1. Desassédio: o potencial desassediador e libertador da informação.
2. Esclarecimento: o potencial esclarecedor, didático e reeducador da informação.
3. Evolução: o potencial reciclogênico da informação de propiciar up grade evolutivo
nas consciências.
4. Megafraternidade: o potencial aglutinador da informação para despertar a união
e a coesão social das consciências.
5. Traforismo: o potencial traforista da informação para ressaltar s as qualidades e habilidades das consciências.
6. Universalismo: o potencial pacificador da informação para criar a harmonia social.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a notícia cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
02. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
03. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
04. Conscin manipuladora: Parapatologia; Nosográfico.
05. Espetacularização: Intrafisicologia; Neutro.
06. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
07. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
08. Holopensene midiático: Holopensenologia; Neutro.
09. Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
10. Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.
11. Jornalismo marrom: Comunicologia; Nosográfico.
12. Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Megamanipulabilidade: Evoluciologia; Neutro.
14. Midiograma: Midiologia; Neutro.
15. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.

A NOTÍCIA COSMOÉTICA É CARACTERIZADA PELO CONTEÚDO TARÍSTICO, FORMA DESASSEDIADORA E INTENÇÃO QUALIFICADA DO EMISSOR DA INFORMAÇÃO, FAVORECENDO A REEDUCAÇÃO EVOLUTIVA DE TODOS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a intencionalidade das notícias
veiculadas pelos meios de comunicação? Permanece crítico e consciente ao ler jornais, ouvir rádio e assistir aos telejornais, estabelecendo filtro cosmoético? Qual o nível de qualidade da intenção pessoal ao compartilhar notícias no cotidiano?
Bibliografia Específica:
1. Niemeyer, Aline; Megapensenes Trivocabulares da Interassistencialidade; pref. Cristiane Ferraro; revisores Laurentino Afonso; et al.; 120 p.; 2 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 E-mail; 20 refs.; 21 x 14 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 99.
2. Silva, Gislene; Para Pensar Critérios de Noticiabilidade; Artigo; Estudos em Jornalismo e Mídia; Revista;
Semestral; vol. II; N. 1; 2 tabs.; 7 refs.; Periódicos Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Florianópolis, SC;
Janeiro-Junho, 2005; páginas 95 a 107.

H. B. S.
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NOUVEAU RICHE
(PERFILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O noveau riche ou novo-rico é a conscin, homem ou mulher, proveniente
de classe social economicamente desfavorecida, a qual enriquece de hora para outra e desenvolve
hábitos de consumo dispendiosos e comportamentos extravagantes contrários à evolução consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra do idioma Francês nouveau provém do idioma Latim, novus, “novo”. O termo do mesmo idioma Francês, riche, deriva do idioma Gótico, reiks, “poderoso”. A expressão noveau riche surgiu em 1813.
Sinonimologia: 1. Emergente. 2. Novo milionário.
Neologia. As duas expressões compostas noveau riche jovem e noveau riche idoso são
neologismos técnicos da Perfilologia.
Antonimologia: 1. Rico tradicional. 2. Pobre.
Estrangeirismologia: o noveau riche; o social climber; o falso pedigree; a money society; o status social; a griffe exorbitante; a falta do savoir vivre; o marketing manipulando os consumidores; a madame perua; o brega chic; o noveau riche conscienciológico pedante.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à assedialidade anuladora da proéxis.
Coloquiologia: o ato de ter é poder; o engolido pela mesologia; o golpe do baú; a conduta de curtir a vida adoidado; a lei de Gerson; as noitadas; o boavidismo existencial; o ato de
meter os pés pelas mãos.
Citaciologia: – “Os novos ricos, no dia seguinte ao de uma colheita inesperada, são insolentes e duríssimos com seus escravos” (Ésquilo, 525–456 a.e.c.).
Filosofia: o Perdularismo; o Capitalismo Selvagem; o Esnobismo; o Sectarismo; o Alpinismo Social; o Oportunismo; o Hedonismo; o Amadorismo Evolutivo; o Americanismo; o Comprismo; o Mercantilismo; o Mercenarismo; o Materialismo; o Novo-riquismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do desperdício evolutivo; os egopensenes; a egopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os
oniropensenes; a oniropensenidade; os vulgopensenes; a vulgopensenidade.
Fatologia: o enriquecimento súbito; a fortuna repentina; o despreparo consciencial;
a falta de autolimites; a perda de parâmetros; os excessos; o esbanjamento; os caprichos pessoais;
as futilidades; os modismos; as festas de arromba; os jantares extravagantes; os 15 minutos da fama; as aparências; as colunas sociais; a necessidade de aparecer; a demonstração da riqueza; os
carros chamativos; as casas suntuosas; as roupas pomposas; o luxo onipresente; o jeito espalhafatoso; a afetação; o linguajar mal empregado; o contar vantagens; a esnobação gratuita; o menosprezo ao passado; as origens apagadas; as mentiras despistadoras; a humilhação dos ex-colegas;
o esquecimento de quem ficou para trás; as promessas olvidadas; o separatismo social; o dinheiro
usado como escudo; as posses acima das pessoas; os interesses espúrios; o sentimento de superioridade; o estrelismo; o regressismo egoico; a arrogância; as exigências; a incompetência existencial.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desconhecimento das bioenergias; a descompensação energética; a sedução sexochacral; a vampirização energética; a assim patológica; o repuxo do passado; a reconexão com antigos assediadores
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extrafísicos; os heterassédios; as psicopatologias paragenéticas; as semipossessões e possessões
interconscienciais; as interprisões grupocármicas; a paracomatose pós-dessomática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dinheiro-autovendagem; o sinergismo poder-mandonismo; o sinergismo trafar-assédio; o sinergismo status-antidiscernimento; o sinergismo conscin
patológica–Socin Patológica; o sinergismo intencionalidade–estilo de vida; o sinergismo vida
particular–vida pública.
Principiologia: a falta de princípios evolutivos.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias sociológicas; as teorias psicológicas.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da recéxis; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas reciclogênicas; as técnicas
do antibagulhismo energético.
Voluntariologia: a ausência do vínculo consciencial necessário ao voluntariado interassistencial sobrepujado pelo vínculo empregatício.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito do enriquecimento rápido na Psicologia Humana; o efeito desequilibrante do acesso ilimitado e repentino aos bens materiais e aos prazeres humanos; o efeito do
dinheiro deslocado no desvio existencial; o efeito da ambição desmedida na estagnação consciencial; o efeito dos excessos desregrados na antissomática; o efeito da assedialidade na ausência
de escrúpulos; o efeito obnubilador da fama e projeção social súbitas.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para lidar com mudanças repentinas na
vida humana; as condições mesológicas favorecendo o reacesso de retroneossinapses ultrapassadas.
Ciclologia: o ciclo do enriquecimento; o ciclo da fama; o ciclo da patologia; o ciclo do
assédio; o ciclo do poder humano; o ciclo da vida humana; o ciclo das automimeses dispensáveis.
Enumerologia: as festas de aniversário do cachorrinho; a Ferrari na sala de visitas;
a joia rara encomendada; a decoração do iate particular; as compras para despensa feitas no Exterior buscadas pelo jatinho pessoal; as roupas íntimas de marca jogadas fora em viagens; o champanhe tomado como água.
Binomiologia: o binômio dinheiro–gastos excessivos; o binômio modos ensaiados–gafes; o binômio roupa cara–aparência descombinada; o binômio admiração-imitação; o binômio
posses-heteraceitação; o binômio origem familiar–despistamento; o binômio complexo de inferioridade–compensação material.
Interaciologia: a interação excesso de ambição–falta de instrução; a interação dinheiro-prepotência; a interação poder intrafísico–senso de grandeza; a interação perda financeira–
–perda de referenciais; a interação produtos de marca–identidade pessoal; a interação mundo da
fantasia–desconexão da realidade; a interação poder do dinheiro–caprichos ilimitados.
Crescendologia: o crescendo pobreza-riqueza; o crescendo dinheiro contado–demonstração de posses; o crescendo desconhecimento-fama; o crescendo vida normal–vida de celebridade; o crescendo hábitos frugais–hábitos excêntricos; o crescendo patológico amizades verdadeiras–amizades interesseiras; o crescendo carência material–carência consciencial.
Trinomiologia: o trinômio dinheiro-poder-sexo; o trinômio poder-prestígio-posição;
o trinômio fartura-esbajamento-interprisão; o trinômio assedialidade–enriquecimento súbito–
–desvio existencial; o trinômio abastança–prazeres deslocados–prodigalidade; o trinômio di-
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nheiro-conforto-esquecimento; o trinômio milionário–perdulário–anti-humanitário; o trinômio
baixa escolaridade–ignorância–frases feitas.
Polinomiologia: o polinômio progresso material–falta de formação–gastos desgovernados–dívida social; o polinômio dinheiro-poder-caprichos-esbanjamento; o polinômio ambição-enriquecimento-poderio-excessos; o polinômio riqueza-prazeres-gastos-insatisfação.
Antagonismologia: o antagonismo riqueza material / riqueza consciencial; o antagonismo vida útil / vida fútil; o antagonismo comprar / doar; o antagonismo ascensão social / descensão cosmoética; o antagonismo facilidade / funcionalidade; o antagonismo revivência do passado / avanço evolutivo; o antagonismo elegância / autoprodução.
Paradoxologia: o paradoxo da vida humana aparentemente bem vivida, desperdiçada;
o paradoxo de se ter tudo sem ganhos evolutivos; o paradoxo de o poder do cifrão mal utilizado
atravancar a evolutividade; o paradoxo do excesso de recursos com falta de aplicação útil.
Politicologia: a necessidade da democracia; a falta da discernimentocracia; a importância da educaciocracia; o distanciamento da Socin Patológica da lucidocracia.
Legislogia: as leis econômicas; a lei do menor esforço evolutivo; as paraleis do Paradireito ignoradas.
Filiologia: a hedonofilia; a biofilia monopolizadora; a intrafisicofilia; a dinheirofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do desperdício; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da megalomania; a síndrome da onipotência; a síndrome da ectopia de proéxis; a síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a mania de ganhar dinheiro; a mania de gastar sem necessidade; a mania de
estar na moda; a mania de colecionar objetos inúteis; as manias antissomáticas; a ludomania;
a retromania.
Mitologia: o mito de o dinheiro solucionar todos os problemas; o mito da felicidade material; o mito da imortalidade; o mito de o status social elevado tornar a conscin melhor; o mito
da dedicação à proéxis só após se alcançar o pé-de-meia; o mito de tudo ser para sempre; o mito
da finitude consciencial.
Holotecologia: a socioteca; a consciencioteca; a economoteca; a recicloteca; a proexoteca; a nosoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Assediologia;
a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia; a Reciclologia; a Conscienciometrologia;
a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin superficial; a pessoa despreparada; o ser perdulário.
Masculinologia: o novo-rico; o pré-serenão vulgar; o jogador de futebol; o modelo;
o cantor popular; o ator; o investidor; o empresário; o profissional liberal; o expatriado; o comerciante; o alpinista social.
Femininologia: a nova-rica; a pré-serenona vulgar; a jogadora de futebol; a modelo;
a cantora popular; a atriz; a investidora; a empresária; a profissional liberal; a expatriada; a comerciante; a alpinista social.
Hominologia: o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens desorientatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens futilis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: noveau riche jovem = a conscin recém-milionária com poucas décadas
de vida; noveau riche idoso = a conscin recém-milionária na terceira idade.
Culturologia: a cultura do poder e sedução; a cultura da futilidade; a cultura do consumismo desenfreado; a cultura da excentricidade; a cultura da ostentação; os idiotismos culturais.
Antidiscernimento. Na infância da vida humana, a falta de discernimento é compensada
pela presença de responsáveis pelo infante. Na adultidade, os comportamentos antidiscernimentológicos não dispõem de mecanismos de contenção, principalmente, quando a conscin desfruta de
privilégios devido à condição sociofinanceira.
Alienação. Quanto mais a consciência está envolta pelo mundo dos desejos, caprichos
e fantasias pessoais, mais se afasta da realidade e as tendências nosográficas se alastram.
Esbregues. Os choques conscienciais, por vezes, ocorrem por meio dos esbregues evolutivos, nem sempre efetivos em despertar a consciência do anestesiamento existencial.
Ilusão. A vida intrafísica ilude a conscin quanto à própria condição quando as aparências
são mais valorizadas e o essencial se torna secundário.
Facilitação. A condição do novo-rico pode ocasionar o contexto evolutivo da facilidade
material gerando dificuldades conscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o noveau riche, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
04. Boemia: Parapatologia; Nosográfico.
05. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
06. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
07. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
08. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
10. Malpreparação: Proexologia; Nosográfico.
11. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
12. Negocinho evolutivo: Evoluciologia; Nosográfico.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Síndrome do autodesperdício: Parapatologia; Nosográfico.
15. Síndrome do ostracismo: Perdologia; Nosográfico.

A CONSCIN NOUVEAU RICHE DESPERDIÇA A VIDA HUMANA INFLUENCIADA PELO ZEITGEIST E SUPERFICIALIDADES TEMPORÁRIAS, OBNUBILADORES CONSCIENCIAIS
E GERADORES DE PERDAS EVOLUTIVAS LASTIMÁVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece novos-ricos? Qual tem sido o exemplarismo pessoal objetivando ajudá-los?
K. A.
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NUANÇA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A nuança é o matiz, o cambiante, a tonalidade, o tom, o meiotom, o entretom, a gradação de cor, o grau de som, a tenuidade ou diferença sutil entre coisas, fatos, parafatos,
realidades ou pararrealidades mais ou menos similares, postos em contraste.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nuança deriva do idioma Francês, nuance, “matiz, mescla, mistura;
grau cambiante da mesma cor”, de nue, “nuvem”, e este do idioma Latim, nubes, “nuvem”. Apareceu no idioma Francês no fim do Século XIV. Surgiu no idioma Português em 1833.
Sinonimologia: 1. Nuance. 2. Matiz. 3. Cambiante. 4. Sutileza. 5. Faceta. 6. Parte.
Arcaismologia. Eis o termo artificial, antigo e ultrapassado para nuança: ancenúbio.
Neologia. Os 2 vocábulos mininuança e maxinuança são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Realidade básica. 2. Fato titular. 3. Obviedade concreta.
Estrangeirismologia: o conjunto de nuanças potencializando o upgrade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Importa distinguir nuanças.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a nuança; a nuança do fenômeno no Cosmos; a nuança nas informações
multifacetadas; a nuança da desinformação; a supernuança implícita; o reflexo; a reverberação;
a pérola negra, rara e cara; o con magno; a surpreendência; a sofisticação; a complexidade; a polimatia; a pesquisa superabrangente; as variações sobre o megafoco da pesquisa; a evitação do barateamento da investigação lógica; a omissão deficitária da supersimplificação; o exaurimento das
minuciosidades possíveis no momento evolutivo.
Parafatologia: a nuança do desassédio interconsciencial; as aparentes insignificâncias
dos assédios interconscienciais.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da omissão
superavitária (omissuper).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico Projectarium.
Crescendologia: o crescendo ausência da nuança–mutilação cultural.
Antagonismologia: o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial.
Fobiologia: a imperfecciofobia.
Holotecologia: a mensuroteca; a estiloteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia;
a Holomaturologia; a Discernimentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intelectual detalhista.
Masculinologia: o artista; o pesquisador; o cientista; o experimentador; o autopesquisador; o especialista; o detalhista.
Femininologia: a artista; a pesquisadora; a cientista; a experimentadora; a autopesquisadora; a especialista; a detalhista.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens intellectualis; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininuança = o til na letra a; maxinuança = a verpon sutil.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, dentro do universo do analogismo, as comparações exigem o envolvimento das singularidades, das aproximações simples e complexas,
e até das oposições a fim de esclarecer os sobretons, nuanças e sutilezas dos fatos, na imprecisão
dos contornos e manifestações, podendo se apresentarem com características ou fatores complicadores e assemelhados, ao modo destes 28, aqui listados em ordem alfabética:
01. Dúbios: dominados por ambiguidade.
02. Efêmeros: o temporário; o transitório.
03. Elusivos: de difícil compreensão.
04. Errantes: inseguros; vacilantes.
05. Escapistas: fugas da realidade.
06. Esquivantes: tendentes à incomunicabilidade.
07. Esquivos: desdenhosos e escapativos.
08. Esvaecentes: apagamentos; dissipações ou esvaimentos de modo progressivo.
09. Evanescentes: desaparecimentos lentos e graduais, sem se dar a perceber.
10. Evasivos: escapistas.
11. Fluxíveis: sob o domínio de indecisões ou oscilações.
12. Fugazes: brevíssimos; relampagueantes.
13. Fugidios: passageiros.
14. Furtivos: acobertados; às escondidas; discretos, sorrateiramente.
15. Impermanentes: mutáveis.
16. Incertos: duvidosos; imprecisos.
17. Indefinidos: sem determinação de limites.
18. Inexatos: desprovidos de exatidão científica.
19. Ininteligíveis: superobscuros.
20. Instáveis: inconstantes; variáveis.
21. Pervagantes: a esmo; ao léu; sem destino.
22. Rarefeitos: de menores densidades; diluídos.
23. Subterfugiantes: fugas às dificuldades.
24. Tênues: frágeis.
25. Vagos: de pouca nitidez.
26. Vagueantes: perambulantes; sem rumo certo.
27. Voláteis: evaporáveis; volatizáveis.
28. Volúveis: sem firmeza.
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Contrapontos. Pelos critérios da Evoluciologia, há contrapontos indicativos da sutileza
das ideias, fatos e energias conscienciais, ao modo destes 12, aqui dispostos em ordem alfabética:
01. Autoimagens. A maioria dos grandes componentes das autoimagens são ficções astronômicas adstritas às realidades microscópicas graças às irracionalidades imaginativas.
02. Concessões. Os limites das concessões anticosmoéticas e negligentes são as grades
da interprisão grupocármica.
03. Conformática. As sutilezas tanto podem aparecer em função do conteúdo ou da
ideia, quanto da forma ou das palavras corporificando a ideia.
04. Evoluciologia. Quem está no raso, igual às consréus ressomadas na Terra, não consegue descer mais. Só há a saída única: subir evolutivamente. Quem desce excessivamente
é transmigrado para outro planeta.
05. Exposição. Tacon é dizer ao público o esperado ou desejado pelo próprio público.
Tares é dizer ao público o melhor para todos, independentemente de ser o desejado pelas pessoas.
06. Hiperacuidade. Nenhum coração tem olhos. Mesmo refletindo o cérebro, muitas vezes nem os próprios olhos da cara enxergam. As sutilezas mais surpreendentes têm raízes na realidade fria, nua e crua.
07. Holopensenologia. Eis a diferença entre o holopensene pessoal e o holopensene coletivo: o interesse consciencial pequenino, egoico, perante o interesse consciencial amplo, interativo.
08. Momentos. Cada acerto é o momento de avaliação para identificarmos onde errávamos antes. Cada erro é o momento de avaliação para identificarmos porque erramos hoje.
09. Perguntas. Dentro da condição de Deficienciolândia da Terra, há sempre mais perguntas nas respostas e menos respostas nas perguntas das pessoas.
10. Silêncio. Frequentemente, o maior de todos os elogios, capaz de produzir melhores
resultados cosmoéticos e falar mais alto, é o silêncio mantido por omissão superavitária.
11. Surpreendência. Os sentimentos humanos são complexos e sutis. Há conspirações
contra a Cosmoeticologia atuando por intermédio da indulgência e da complacência.
12. Teleconferência. A teleconferência é a primeira semimaterialização prática do fenômeno do teletransporte na Terra.
Unidade. Dentro do universo da Paracronologia, o momento evolutivo é a unidade de
medida da eternidade. Como empregar racionalmente o detalhe do momento evolutivo? Por isso,
a hora de lazer, a diversão ou o hobby podem ser classificados em duas categorias básicas:
1. Regressivos: os divertimentos infantis, a volta à infância ou a felicidade imatura.
2. Evolutivos: os diversos passatempos adultos ou enriquecedores da proéxis, dentro do
trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Sutilezas. Na pesquisa da Mentalsomatologia, eis, na ordem alfabética, 10 nuanças em
linhas do conhecimento humano mais técnico:
01. Cerebrologia: a sinapse na neuróglia.
02. Cronêmica: o átimo no tempo.
03. Estatística: o número no corpo da soma.
04. Linguística: o acento na palavra curta.
05. Mnemossomatologia: o engrama mínimo da memória.
06. Paradireito: o inciso no texto da Lei.
07. Proxêmica: o átomo da matéria.
08. Somática: a pinta artificial no rosto feminino.
09. Supérfluo: o brilho do diamante solitário.
10. Vestuário: a peninha no chapéu.
Supersutilezas. Pelos conceitos da Conscienciometrologia, existem lamentáveis supersutilezas dentro do microuniverso da consciência humana, por exemplo, estes 3 fatos psicossomáticos, listados em ordem alfabética:
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1. Escravas. Há escravas brancas (prostitutas) fazendo questão de continuarem escravas, submissas às mafiocracias do lenocínio, em diversos países.
2. Jinriquixás. No Oriente, existiam jinriquixás violando as leis do trânsito para continuarem a ser burros sem cauda ou bestas de carga, trabalhando atrelados iguais a cavalos de tração, verdadeiras máquinas humanas carregando pessoas, enfrentando becos e vielas estreitas, tendo em vista a sobrevivência somática. Em 1988, havia 30 mil puxadores de jinriquixás em Calcutá. Sem dúvida, exemplo de profissão da desumanidade ao mesmo tempo óbvia e sutil.
3. Mutilações. Há mulheres sexualmente mutiladas exaltando a condição de terem se
submetido, com inteira lucidez e concordância, às atrocidades da infibulação devido mera questão
social e econômica, encontrando, neste deplorável estado de deficiência sexual, o status social almejado entre os conterrâneos ou contemporâneos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nuança, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
3. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
4. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
5. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
6. Positividade ambígua: Holomaturologia; Nosográfico.
7. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.

O DETALHE DA OCUPAÇÃO LIGEIRA E AGRADÁVEL DO
HOBBY, PASSATEMPO, DIVERSÃO, FOLGANÇA, LUDISMO
OU ÓCIO, NÃO É IGUAL À NUANÇA DA TAREFA ASSISTENCIAL DO ESCLARECIMENTO MAIS PERMANENTE.
Questionologia. Como encara você as nuanças na vida diuturna? A sofisticação da supersutileza já atua em você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 339 e 340
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 168.
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NUANCE DO AUTASSÉDIO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A nuance do autassédio é a sutileza ou detalhe sutil do autopensene molestador da conscin, homem ou mulher, essencial à percepção e discriminação lúcida da raiz patológica pessoal com o objetivo de extirpar essa condição.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo nuance deriva do idioma Francês “matiz; mescla; mistura; grau
cambiante da mesma cor”, de nue, “nuvem”, e este do idioma Latim, nubes, “nuvem”. Apareceu
no idioma Francês no fim do Século XIV. Surgiu no idioma Português em 1833. O elemento de
composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu no idioma Português em 1548.
Sinonimologia: 1. Sutileza do autassédio. 2. Ancenúbio da autopensenidade patológica.
Neologia. As 3 expressões compostas nuance do autassédio, mininuance do autassédio
e maxinuance do autassédio são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Nuance do autopensene benigno. 2. Sutileza do autodesassédio.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à identificação da raiz patológica da autopensenidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconsciencioterapia; os patopensenes; a patopensenidade; o espectro dos patopensenes pessoais; a investigação aprofundada e realística da
autopensenidade patológica; a identificação da matriz pensênica doentia; os parapsicopensenes;
a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene da Autopesquisologia.
Fatologia: a nuance do autassédio; as frases negativas, as regras incoerentes e imagens
mentais desestimulantes introjetadas pela conscin; as distorções cognitivas; o ato de clarear a raiz
dos problemas, pendências, dilemas e conflitos pessoais; o reconhecimento e a eliminação das
autocorrupções; os autassédios; as apriorismoses; os conservantismos; o mau exemplo do orgulho
pessoal; a cauda do pavão; a autoimagem deformada; a vitimização; o travão emocional; o conceito exagerado de si; o momento da viragem existencial; o exame acurado da Autoconscienciometrologia; o turno mentalsomático de hábitos sadios e rotinas úteis; a modéstia enquanto eixo da
holomaturidade; a reciclagem intraconsciencial (recin); a minimização de males e pertúrbios; as
autodissecções estruturais da personalidade; a autodesperticidade; o Conscienciograma; o curso
Conscin-Cobaia da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); a Associação Internacional de Consciencioterapia (OIC).
Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático essencial no enfrentamento dos patopensenes; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a assimilação energética doentia ocasionando a ruminação mental; a retirada de consciex patológica do microuniverso da conscin; a desassimilação das energias tóxicas favorecendo o autodesassédio; os fenômenos parapsíquicos revelando o nível e qualidade da autopensenidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensenização sadia–ação correta.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado na autopesquisa.
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Codigologia: o cultivo da incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica pessoal; a teoria do autassédio.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica energética (MBE) favorecendo a desintoxicação bioenergética; a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade
física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito halo do autodesassédio; o efeito salutar da autorreflexão para descompressão pensênica.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas por meio da autorreflexão diária.
Ciclologia: o ciclo da pesquisa autopensenização laboriosa–autopensenização amena;
a passagem para o ciclo evolutivo mentalsomático após a eliminação dos pontos cegos da autocognição; o ciclo cosmoético da desassedialidade interconsciencial; o ciclo cadenciado erro pessoal identificado–correção imediata.
Binomiologia: o binômio abertismo consciencial–reciclagem existencial (recéxis).
Interaciologia: a interação intencionalidade–interassistencialidade–amparabilidade extrafísica propiciando a identificação das nuances da autopensenidade; a interação ponto cego–
–trafar; a interação autocorrupção-autassédio.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da autopesquisa.
Trinomiologia: a reflexão do trinômio questão-pendência-dilema; o trinômio interesse-meta-evolução essencial para a identificação da nuance do autassédio.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na autoqualificação pensênica.
Filiologia: a cosmopensenofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; a recinofobia; a autocriticofobia; a evitação da autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autenganologia; a Psicossomatologia; a Autovitimologia a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Psicologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Egocarmologia; a Parassemiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autassediado; o autenganado; o autocorrupto; o autoperturbado; o autobsediante; o acoplamentista; o intermissivista; o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo.
Femininologia: a autassediada; a autenganada; a autocorrupta; a autoperturbada; a autobsediante; a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; o reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
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Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
autocorruptus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens
ilogicus; o Homo sapiens psychopathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininuance do autassédio = a relativa ao ato de pensar mal de si mesmo;
maxinuance do autassédio = a relativa ao ato de pensar mal de outrem.
Culturologia: a cultura do holossoma hígido.
Efeitos. Pelos critérios da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 trafares da conscin, homem ou mulher, com respectivos pensenes, contra si mesma, denotando o autassédio:
1. Autocastração: o pensene repressivo.
2. Autocomplacência: o pensene indulgente.
3. Autocontradição: o pensene incoerente.
4. Autoderrotismo: o pensene vitimizado.
5. Autodesorganização: o pensene indisciplinado.
6. Autoesquiva: o pensene medroso.
7. Autoignorantismo: o pensene imaturo.
8. Autoimpaciência: o pensene ansioso.
9. Autossabotagem: o pensene destrutivo.
Caracterologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, em ordem alfabética, 30 diferentes perfis da conscin, homem ou mulher, exemplificadores da nuance do autassédio:
01. Agressivo.
02. Ansioso.
03. Antagônico.
04. Apático.
05. Apriorista.
06. Aproveitador.
07. Bifronte.
08. Birrento.
09. Controlador.
10. Convencido.
11. Decidofóbico.
12. Dependente.
13. Egoísta.
14. Esquizofrênico.
15. Frustrado.
16. Infantil.
17. Influenciável.
18. Manipulador.
19. Narcísico.
20. Paranoico.
21. Populista.
22. Prolixo.
23. Psicossomático.
24. Pusilânime.
25. Religioso.
26. Sectário.
27. Sedutor.
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28. Simplista.
29. Trafarista.
30. Vitimizador.
Recursos. No universo da Experimentologia, ajudam sobremaneira na identificação da
nuance do autassédio, além de outros, esses 14 recursos ou instrumentos teáticos, dispostos na
ordem alfabética:
01. Autoconscienciometria: o preenchimento do conscienciograma.
02. Autorreflexão: a técnica da autorreflexão de 5 horas.
03. Cursos: o aprofundamento na autopesquisa; os cursos e palestras realizadas pelas
inúmeras Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
04. Diário das experiências pessoais: a organização dos registros pessoais; a análise
dos fatos; a interpretação dos parafatos.
05. Dinâmicas parapsíquicas: as atividades bioenergéticas.
06. Docência conscienciológica: a postura docente; o amparo de função; as itinerâncias;
o público-alvo proexológico.
07. Escrita tarística: os artigos; os verbetes e livros.
08. Consciencioterapia: o evoluciente; as técnicas consciencioterápicas.
09. Holociclo: os dicionários; as enciclopédias; os cosmogramas; o ambiente de desassédio mentalsomático.
10. Holoteca: os artefatos do saber.
11. Laboratórios conscienciológicos: a introspecção sadia; o balanço pessoal; a autopesquisa.
12. Tenepes: a tarefa energética pessoal; os insights; o diário da tenepes.
13. Tertúlia conscienciológica: a autexposição sadia; os debates enriquecedores.
14. Voluntariado conscienciológico: os amigos evolutivos; a disponibilidade interassistencial; os feedbacks.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nuance do autassédio, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
08. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
09. Nuança: Experimentologia; Neutro.
10. Paradoxo desassediador: Desassediologia; Homeostático.
11. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
12. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
14. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.
15. Via expressa do pensamento: Comunicologia; Homeostático.
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SEGUNDO A CONSCIENCIOTERAPIA, A IDENTIFICAÇÃO
E ANULAÇÃO DA NUANCE DO AUTASSÉDIO TORNA-SE
TERAPÊUTICA ADEQUADA AOS INTERMISSIVISTAS, VISANDO A ASSUNÇÃO DE NEOPATAMARES EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ultrapassou o gargalo da nuance do autassédio? Já identificou a raiz do autopensene molestador?
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
81, 124, 135, 203 e 217.
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; página 262.

L. Z.
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NUÇÃO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A nução é a manifestação de aprovar algo, como decisão derivada e dependente da vontade (Voliciologia), da intenção (Intencionologia) e do autodiscernimento (Autodiscernimentologia), a base da consensualidade ou do atributo característico da aceitação de alguma
realidade consensual (Consensologia; Consensualismo).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nução vem do idioma Latim, nutus, “sinal que manifesta a vontade; comando; arbítrio”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Aquiescência. 02. Anuência. 03. Consentimento. 04. Acordo.
05. Consenso; consensualidade. 06. Uninução. 07. Acordo; concordância. 08. Unanimidade.
09. Harmonia. 10. Neonução.
Neologia. Os 4 vocábulos mininução, maxinução, uninução e neonução são neologismos
técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 01. Denegação; negaça; negação; negamento; negativa. 02. Censura.
03. Condenação. 04. Impugnação. 05. Desconsentimento. 06. Dissensão; dissentimento.
07. Divergência, 08. Refutação. 09. Recusa; rejeição. 10. Reprovação.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente da autocrítica.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade.
Fatologia: a nução; a nução científica; a meta suprema da nução; o consenso científico;
a aprovação; a adesão; o assentimento; o beneplácito; a concordância; o consentimento; o consentimento mútuo; o deferimento; a homologação; a outorga; a permissão; a ratificação; a sanção;
a validação; o talante; o alvedrio; o alvitre; o arbítrio; a determinação; a escolha; o juízo; a opção;
a opinião; o parecer; o voto; a experimentação; a observação racional; a condição do consenso;
a uniformidade de opiniões; a convergência na divergência; a validação além de qualquer vestígio
de dúvida; as assembleias; os conselhos; a harmonia grupal; a trégua; a concórdia; a anuência;
a anistia; o armistício; o acordo; os princípios bem fundamentados; a linha de frente da pesquisa;
a busca da excelência nas pesquisas; a desconfirmação crítica; a inexistência de fórmula à prova
de enganos; a reação em cadeia da certeza autopesquisística; as mentes convergentes; a uninução;
a neonução; o uniconsenso; o neoconsenso; a busca do consenso quanto aos achados (verpons)
conscienciológicos; a promessa; o contrato; o pacto.
Parafatologia: o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Teoriologia: as discrepâncias entre teoria e experiência (Teaticologia).
Enumerologia: a concordância; a consensualidade; a harmonia; a homogeneidade;
a unanimidade; a uniformidade; a unissonância.
Filiologia: a decidofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a volicioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Epistemologia; o Paradireito; a Paradiplomacia; a Sociologia; a Sociometria; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parassociologia;
a Voliciologia; a Intencionologia; a Discernimentologia; a Refutaciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o consensualista; o pesquisador; o tenepessista; o projetor consciente;
o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a consensualista; a pesquisadora; a tenepessista; a projetora consciente;
a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens consensualis; o Homo sapiens nutatis.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininução = o consentimento de ambos os parceiros da dupla evolutiva
na consecução do empreendimento proexológico em comum; maxinução = o consenso da cessação das hostilidades entre as Nações em conflito.
Consensualismo. Segundo a Conviviologia, a consensualidade, ou consensialidade, leva
ao consensualismo, a posição capaz de reduzir o formalismo no desenvolvimento das relações humanas, em geral, e entre as conscins e consciexes, em particular.
Meta. De acordo com a Evoluciologia, a meta da Conscienciologia é a nução, ou o consenso da opinião racional, sobre a área cosmovisiológica mais ampla possível.
Atuações. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
3 atuações vigorosas na nução dentro do universo das pesquisas da Conscienciologia:
1. Paradigma: o princípio da nução embasa o paradigma consciencial.
2. Conscienciologia: o princípio do consenso determina o conteúdo da Conscienciologia.
3. Proexologia: o conteúdo consensível potencializa a proéxis grupal (maxiproéxis).
Consensibilidade. Considerando a consensibilidade como sendo a sensibilidade quanto
ao consenso da pessoa, ou do grupo, encontramos múltiplas variáveis relevantes, por exemplo, estas 20, dispostas na ordem lógica:
01. Imperativos. Os imperativos da consensibilidade.
02. Intersubjetividade. A consensibilidade intersubjetiva.
03. Perceptualidade. A consensibilidade perceptual.
04. Visualidade. A consensibilidade da percepção visual.
05. Fatuística. O fato perceptualmente consensível.
06. Parafatuística. O parafato paraperceptualmente consensível.
07. Padrões. A capacidade de reconhecimento das categorias de padrões.
08. Conhecimento. O conhecimento consensível.
09. Informações. As informações observacionais consensíveis.
10. Linguagem. A linguagem consensível.
11. Obstáculos. Os obstáculos à consensibilidade.
12. Verponologia. As verpons matematicamente consensíveis.
13. Provas. As provas consensíveis confiáveis.
14. Gradiente. O grau de consensibilidade.
15. Limitação. Os limites da consensibilidade.
16. Princípios. Os princípios da consensibilidade.
17. Qualificação. A consensibilidade na qualificação do consenso.
18. Transculturalidade. A consensibilidade transcultural.
19. Modelo. O modelo da consensibilidade da Conscienciologia.
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20. Conscienciologia. A consensibilidade inequívoca da comunicação conscienciológica.
Consensualidade. Considerando a consensualidade como sendo a qualidade do consenso alcançado no grupo (grupocarma, grupo evolutivo, grupúsculo, grupelho), encontramos também múltiplas variáveis importantes, por exemplo, estas 20, listadas na ordem lógica:
01. Imperativos. Os imperativos da consensualidade.
02. Critérios. Os critérios para a consensualidade.
03. Cognição. A cognição consensual.
04. Interpretação. A interpretação consensual.
05. Linguagem. A linguagem consensual.
06. Base. A base consensual.
07. Potencialidade. A consensualidade potencial dos fenômenos do parapsiquismo
pessoal.
08. Pesquisologia. A linguagem autopesquisística de baixa consensualidade.
09. Máxima. A máxima consensualidade.
10. Elementos. A busca dos elementos consensuais.
11. Padrões. Os padrões consensuais.
12. Esquemas. Os esquemas consensuais de classificação.
13. Objetividade. A consensualidade como objetividade e testabilidade intersubjetiva.
14. Experimentologia. A consensualidade do método experimental.
15. Princípios. Os princípios da consensualidade.
16. Ciência. Os modelos consensuais da Ciência.
17. Neonução. O modelo da consensualidade da Conscienciologia.
18. Paradigma. O paradigma consciencial em busca da consensualidade.
19. Uninução. O corpus do conhecimento consensual da Conscienciologia.
20. CCCI. O consenso comunitário da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; a Cognópolis; o Conselho dos 500.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nução, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
08. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Verpon: Experimentologia; Homeostático.

A NUÇÃO É EXTREMAMENTE RELEVANTE NA FORMAÇÃO DO CONSENSO NA CIÊNCIA, EM GERAL, E NA
PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL GRUPAL (MAXIPROÉXIS)
DENTRO DA PROEXOLOGIA E DA EVOLUCIOLOGIA.
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Questionologia. Qual a maior nução vital para você, nesta vida humana, até hoje?
O fato foi prazeroso ou sacrificial para você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 20, 49, 182, 188 e 226.
2. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 enus.;
100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 19, 22, 27, 73 e 234.
3. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 53, 150, 170 e 252.
4. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 180, 230, 241, 294, 388, 418, 478, 508, 624, 631 e 653.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 26, 31, 115, 127, 818 e 1.061.
6. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 68 e 145.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 57, 89, 181, 606 e 709.
8. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 100.
9. Ziman, John; O Conhecimento Confiável: Uma Exploração dos Fundamentos para a Crença na Ciência
(Reliable Knowledge: An Exploration of the Grounds for Belief in Science); revisor Jazon da Silva Santos; trad. Tomás
Rosa Bueno; 252 p.; 7 caps.; 7 enus.; 2 esquemas; 6 fórmulas; 10 fotos; 4 gráfs.; 5 ilus.; 1 mapa; 252 refs.; ono.; 21 x 14
cm; br.; Papirus Editora; Campinas, SP; Brasil; 1996; páginas 63, 149 e 190.
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA
(DISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O núcleo de inteligência é a pessoa, local, ambiente, incubadora ou holopensene naturalmente capaz de atuar de modo criativo, catalítico e dinamizador da racionalidade
tarística.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo núcleo deriva do idioma Latim, nucleus, conexo a nuculeus, e este
diminutivo de nux, “todo fruto de algum casca dura; castanha; noz; avelã; amêndoa; a parte mais
dura de algum corpo; a parte mais fértil de determinado terreno”. Apareceu no Século XIX. A palavra inteligência procede também do idioma Latim, intelligentia, “inteligência; entendimento;
conhecimento; noção; percepção; sentido; significação”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Núcleo de inteligência evolutiva. 2. Núcleo intelectivo. 3. Nucléolo
de inteligência. 4. Meganúcleo de inteligência. 5. Paranúcleo de inteligência. 6. Núcleo evolutivo. 7. Holopensene mentalsomático.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 83 cognatos derivados do vocábulo núcleo: meganúcleo; nucleação; nucleada; nucleado; nucleal; nucleão; nuclear; nucleário; nuclearização;
nuclearizada; nuclearizado; nuclearizador; nuclearizadora; nuclearizante; nuclearizar; nuclearizável; nuclease; nucléase; nucleásica; nucleásico; nucleática; nucleático; nucleica; nucleica;
nucleico; nucleico; nucleiforme; nucleína; nucleínico; nucleoalbumina; nucleoalbuminuria; nucleoalbuminúria; nucleobrânquio; nucleocapsídio; nucleocentrossomo; nucleocitoplásmico; nucleocôndrio; nucleofilicidade; nucleofílica; nucleofílico; nucleófilo; nucleogênese; núcleo-hialoplasma; núcleo-histona; nucleóide; nucleolada; nucleolado; nucleolar; nucleolina; nucleolino;
nucleolites; nucléolo; nucleolonema; nucleomicrossomo; núcleon; nucleônica; nucleônico; nucleoníneo; nucleoplasma; nucleoplasmática; nucleoplasmático; nucleoplásmico; nucleoprotamina; nucleoproteína; nucleoproteínica; nucleoproteínico; nucleoquilema; nucleose; nucleosídase;
nucleosídeo; nucleosídio; nucleossíntese; nucleossoma; nucleossomo; nucleotídeo; nucleotídico;
nucleotídio; nucleótido; nuclídeo; nuclídio; paranúcleo.
Neologia. As duas expressões núcleo de inteligência individual e núcleo de inteligência
grupal são neologismos técnicos da Discernimentologia.
Antonimologia: 1. Holopensene estéril. 2. Holopensene apedeuta. 3. Núcleo baratrosférico. 4. Núcleo regressivo.
Estrangeirismologia: o Autopensenarium; a intelligentsia interdimensional; a awareness; a penetralia mentis; o superior powers da consciência; o parabrainpower; a cleverness para
evoluir; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade do discernimento mentalsomático evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o núcleo de inteligência; a residência como núcleo de inteligência; a IC como
núcleo de inteligência e incubadora da evolução consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a base intrafísica do conscienciólogo, do tenepessista e do projetor
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consciente como sendo núcleo de inteligência; a ofiex pessoal como sendo o paranúcleo de inteligência do ofiexista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades; o sinergismo das ECs entrosadas;
o sinergismo parassistencial hiperacuidade do paraterapeuta–ECs densas do projetor lúcido;
o sinergismo consciex-fonte–conscin-fonte sensitiva–assistido; o sinergismo empatia-afeição-compreensão; o sinergismo funcional no grupo evolutivo; o sinergismo cognitivo técnico.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inseparabilidade grupocármica; os princípios da convivialidade da Paradiplomacia; o princípio da descrença; o princípio ético do bem comum; o princípio da liberdade de expressão; o princípio do respeito ao livre arbítrio; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium; os laboratórios conscienciológicos antigos e saturados positivamente pelas pensenizações específicas do CEAEC; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação autossobrevida-longevidade; a interação autossobrevida–saúde psíquica; a interação autossobrevida–capacidade funcional; a interação autossobrevida–qualidade de vida; a interação vida material–longevidade pessoal produtiva; a interação vida matemática–longevidade pessoal.
Crescendologia: o crescendo da aristocracia para a democracia; o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo amoralidade–imoralidade–
–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo Ética Social
Humana–Cosmoética; o crescendo centrífugo bem-estar individual–bem-estar coletivo.
Trinomiologia: o trinômio flexibilidade-racionalidade-calculabilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio autoparapsiquismo-parafenômeno-interpretação; o trinômio multidimensionalidade-Holossomática-multiexistencialidade; o emprego teático do trinômio aprender-apreender-compreender; o trinômio
dissecção-detalhamento-exaustividade da ideia em foco.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo vida folgada / vida intensa; o antagonismo tensão
intensa produtiva / tensão intensa patológica; o antagonismo intensidade existencial / perfeccionismo; o antagonismo intensidade intraconsciencial / intensidade extraconsciencial; o antagonismo automotivação racional / automotivação emocional; o antagonismo inteligência longeva / arbitrariedade somática; o antagonismo viver produtivamente / esperar para dessomar.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a intelectofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a discernimentofilia; a perceptofilia; a comunicofilia; a logicofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a ideoteca; a conscienciometroteca; a cosmoconsciencioteca; a tecnoteca; a criticoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Discernimentologia; a Conscienciometrologia; a Cogniciologia;
a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Holoculturologia;
a Enciclopediologia; a Cosmoeticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens nucleus; o Homo sapiens intellector; o Homo sapiens
intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens logicus;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autodidacticus;
o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: núcleo de inteligência individual = o nucléolo intelectivo, a psicosfera
criativa da conscin lúcida; núcleo de inteligência grupal = o meganúcleo intelectivo, o holopensene da Instituição Conscienciocêntrica.
Culturologia: a cultura do discernimento evolutivo.
Taxologia. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
8 categorias de núcleos de inteligência evolutiva existentes e funcionais para o conscienciólogo
ou consciencióloga dinamizar a autevolução:
1. Cognópolis Conscienciólogica.
2. Holociclo: CEAEC.
3. Holoteca: CEAEC.
4. Instituição Conscienciocêntrica (IC): o Verponarium.
5. Ofiex Pessoal: núcleo de inteligência evolutiva, interassistencial.
6. Polo Conscienciocêntrico Discernimentum.
7. Residência proexogênica: alcova blindada; base intrafísica; amparoporto.
8. Tertuliarium: CEAEC.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o núcleo de inteligência, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
07. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
08. Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
09. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
11. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
12. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
13. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

O NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA CATALISA E DINAMIZA
A CONSECUÇÃO DA PROÉXIS A PARTIR DA CRIAÇÃO
DAS MEGAINICIATIVAS EVOLUTIVAS, PESSOAIS, GRUPAIS, DIRETAS, PRIORITÁRIAS E MAIS AVANÇADAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já criou o núcleo pessoal de inteligência? Ou
participa de algum núcleo grupal de inteligência?
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NULIFICAÇÃO DA INFÂNCIA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A nulificação da infância é a providência voluntária, intra e extraconsciencial da vivência do ato ou efeitos da superação da influência e atuação das condições semiconscientes, precárias, relativas à fase infantil, por parte da conscin lúcida, homem ou mulher, com
hiperacuidade e priorização maior quanto à inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo nulificação deriva do idioma Latim, nulificatio, “menosprezo; desprezo”, composta por nullus, “nulo”, e facere, “fazer; obrar; executar; levar a efeito; efetuar; desempenhar; cumprir”. A palavra nulificar surgiu no Século XIX. O vocábulo infância procede do
mesmo idioma Latim, infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice;
primeira idade dos animais; o que é novo; novidade”, de infans, “que não fala; criança”. Apareceu
no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Anulação da infância. 02. Anulamento da infância. 03. Neutralização da infância. 04. Inutilização da infância. 05. Exclusão da infância. 06. Eliminação da infância. 07. Abolição da infância; obliteração da infância. 08. Cancelamento da infância; invalidação
da meninice; supressão da puerícia. 09. Extinção da criancice. 10. Autolucidez antecipada; diminuição da imaturidade; maturidade imberbe; superdotação infantil.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo nulificação:
nulificador; nulificadora; nulificante; nulificar; nulificativa; nulificativo; nulificável.
Neologia. As 3 expressões compostas nulificação da infância, nulificação da infância
parcial e nulificação da infância completa são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Infantilidade humana. 02. Infância útil. 03. Infância necessária.
04. Infância indispensável. 05. Infância inafastável. 06. Infância indescartável. 07. Infantilidade
na adultidade. 08. Porão consciencial do adulto. 09. Lucidez medíocre. 10. Debilidade mental;
imperspicácia infantil; infantilismo; infradotação consciencial.
Estrangeirismologia: o child welfare work; a intelligentsia precoce.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autolucidez intra e extrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a nulificação da infância; a vida fetal; a biogenia do cérebro humano; o restringimento consciencial da ressoma; o estudo da Pedologia; a primeira infância; a segunda infância; a fase infantil como sendo a pior para a consciência ressomada; o percentual da influência da
mentalidade infantil na pessoa adulta; o período da maturidade como sendo a fase de ouro da vida
intrafísica; a variação da acuidade pessoal de conscin para conscin; a necessidade natural da autavaliação conscienciometrológica; o estudo pertinente do percentual de acuidade da própria fase
infantil; a holomaturidade; o taquipsiquismo; a condição da “eterna criança”; a infância permanente; a condição medíocre de “mamando a caducando”; o porão consciencial na idade adulta;
a minimização máxima, evoluída, do porão consciencial; o ato avançado de “deixar os cueiros”;
a ação superadora de sair logo da concha intrafísica; a permuta do diabrete pela precocidade infantil; a troca do crianção pelo superdotado; a superdotação evolutiva; a hiperacuidade infantil;
a hiperacuidade juvenil; a autopercuciência imberbe; as questões do trabalho infantil; a autolucidez antecipada; a escala evolutiva das consciências; a Associação Internacional de Consciencio-
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logia para a Infância (EVOLUCIN); a conquista da nulificação da infância tendo início com o ser
desperto.
Parafatologia: a autoparaperceptibilidade precoce; as autorretrocognições esclarecedoras desde a infância; a preponderância da Paragenética nas manifestações pessoais; a autovivência
do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a conquista
da nulificação da infância sendo completada através das vidas humanas sucessivas do Serenão,
homem ou mulher.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorretrocognições sadias–hiperacuidade dinâmica.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciente.
Tecnologia: as técnicas do conscienciograma.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico precoce.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Seres Despertos.
Efeitologia: a autopredisposição precoce contra os efeitos das infantilidades.
Neossinapsologia: os autesforços na conquista das neossinapses magnas.
Ciclologia: o ciclo biológico da vida intrafísica infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: o ato de fazer pouco do assunto; o ato de olhar de lado para o tema;
o ato de lançar à margem; o ato de pôr de banda; o ato de voltar o rosto para o contexto; o ato de
virar as costas; o ato de chutar o tema para alto.
Binomiologia: o binômio infância breve–maturidade perpétua.
Interaciologia: a interação monodimensionalidade-multidimensionalidade.
Crescendologia: o crescendo pessoal na educação formal sem entraves.
Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / maturidade cronológica;
o antagonismo infância evolutiva / infância ordinária.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: as leis da Biologia e da Fisiologia Humanas; a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia.
Sindromologia: o avesso da síndrome de Peter Pan.
Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a cognoteca; a cronoteca; a consciencioteca; a invexoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Ressomatologia; a Intrafisicologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia;
a Despertologia; a Semiconsciexiologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança evolutivamente prodígio; a conscin de infância nulificável;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

Enciclopédia da Conscienciologia

15822

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o teleguiado autocrítico; o Serenão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a teleguidada autocrítica; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens infans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: nulificação da infância parcial = a condição da conscin vulgar, natural,
medíocre; nulificação da infância completa = a condição evoluída da conscin serenona.
Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial Lúcida.
Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 categorias de nulificações da infância:
1. Nulificação da infância espontânea: a proveniente da própria conscin, em virtude da
inteligência evolutiva aplicada, inata, sem interferência direta de outras conscins ou consciexes.
2. Nulificação da infância provocada: a orientada e incentivada por outras conscins ou
consciexes através do parapsiquismo da conscin nulificadora.
3. Nulificação da infância natural: a procedente da própria conscin, sem artificialismos, elementos ensaiados ou estudados.
4. Nulificação da infância sincera: a oriunda da própria conscin, por meio da vontade
e da autenticidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nulificação da infância, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
04. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
06. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
07. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
08. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
09. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

15823

10. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.

AO CHEGAR À CONDIÇÃO EVOLUTIVA DA DESPERTICIDADE, TODA CONSCIN LÚCIDA COGITA ALCANÇAR
A NULIFICAÇÃO DA INFÂNCIA NA VIDA INTRAFÍSICA COMO REQUISITO NATURAL DO DINAMISMO AUTEVOLUTIVO.
Questionologia. Algum percentual da mentalidade infantil ainda afeta você, leitor ou leitora? Em qual nível? Em qual área de manifestação?
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NUTRIÇÃO INFORMACIONAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A nutrição informacional é a recepção pessoal de informações, por parte da
conscin, alimentando-a, de modo incessante e compulsório, com notícias, leituras, imagens, comunicações e toda a parafernália interneteira de divulgação de informes e apelos consumistas,
martelando o cérebro do cidadão ou cidadã, o tempo todo, por toda parte, na vida moderna da aldeia global terrestre.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo nutrição deriva do idioma Latim, nutritio, “ação de nutrir, alimentar, sustentar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo informacional vem igualmente do idioma Latim, informatio, “ação de formar, de fazer; fabricação; esboço, desenho, plano; ideia, concepção;
formação, forma”. A palavra informação apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Nutrimento informativo. 2. Alimentação intelectual. 3. Nutrição
mentalsomática. 4. Psicometria mentalsomática.
Neologia. As 3 expressões compostas nutrição informacional, mininutrição informacional e maxinutrição informacional são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Desnutrição informativa; desnutrição mentalsomática. 2. Intoxicação intelectual. 3. Anorexia intelectual. 4. Ignorantismo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade.
Fatologia: a nutrição informacional; os nutrientes do mentalsoma; as fontes de informações; os atratores intelectuais; as intrusões de malinformações, desinformações e subinformações;
a pandemia terrestre dos informes tóxicos; os heterassédios interconscienciais via comunicações;
o contrafluxo ante as coleiras do ego; o noticiário empobrecedor; a sobrecarga de informações;
a ingestão intelectual tóxica; o rolo compressor das inutilidades diuturnas; o ato de jogar conversa
fora; a assepsia mental; os instrumentos mentaissomáticos; os artefatos do saber; os atributos
extracerebrais; o equilíbrio da alimentação mentalsomática; a Era da Omninformação.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Antagonismologia: o antagonismo mente-lixeira / mente asséptica; o antagonismo
conscin lúcida / Socin patológica.
Filiologia: a bibliofilia; a gnosiofilia; a neofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a infoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a hemeroteca; a midiateca; a cognoteca; a biblioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Informática; a Infocomunicologia; a Arquivologia; a Bibliologia; a Holotecologia; a Cosmanálise; a Cosmognosia;
a Orismologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia; a Refutaciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa bem informada; a conscin desinformada; a pessoa extrovertida;
a pessoa ideativamente asséptica; a pessoa ideativamente intoxicada.
Masculinologia: o leitor; o jornalista; o intelectual; o comunicador; o comunicólogo;
o interioropata; o ignorantista; o anorético intelectual; o rato de livraria.
Femininologia: a leitora; a jornalista; a intelectual; a comunicadora; a comunicóloga;
a interioropata; a ignorantista; a anorética intelectual; a traça de biblioteca.
Hominologia: o Homo sapiens informivorus; o Homo sapiens consumptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: mininutrição informacional = a vivência da profissão do faroleiro; maxinutrição informacional = a vivência da profissão do redator-chefe.
Culturologia: a cultura inútil.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
categorias de nutrientes do mentalsoma conforme as áreas humanas e linhas de conhecimento:
01. Arte: a nutritiva-exceção e a oca-padrão, quando sem mensagens construtivas.
02. Atratores: os infiltradores sub-reptícios e multiformes, sadios ou patológicos.
03. Ciência: exigindo a seleção do ideal pessoal.
04. Cinema: os filmes predominantemente da classe C ou ainda piores.
05. Coloquialismo: exigindo invariavelmente a retilinearidade autopensênica.
06. Companhias: as amizades frutíferas ou ociosas.
07. Emocionalismo: sem excessos ou, ao contrário, os idiotismos culturais.
08. Evocações: exigindo serem policiadas objetivando a profilaxia.
09. Fontes: exigindo o descarte das espúrias.
10. Heterassédios: a busca dos evitáveis através dos expurgos de não-tícias.
11. Internet: a necessidade da triagem exclusiva do prioritário; a Wikipedia.
12. Lazer: a qualificação dos hobbies pessoais.
13. Leituras: a exclusão das vazias ou da cultura inútil.
14. Materpensene: exigindo defesa constante, o tempo todo, com autodiscernimento.
15. Noticiários: escritos, falados e televisados.
16. Onirismo: as fantasias sexuais; os devaneios vazios.
17. Periódicos: os jornais do dia; o cosmograma.
18. Predomínio: somente o melhor ou o ideal no momento evolutivo.
19. Tecnologia: a evitação do ataque das maquininhas intrusivas, desviantes e esbanjadoras de tempo e energias conscienciais (ECs).
20. Televisão: o lixo generalizado de imagens e diálogos multiculturais e poliglóticos.
Posturas. De acordo com a Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 posturas indispensáveis à reciclagem contínua da nutrição informacional:
01. Abastecimento: científico do mentalsoma.
02. Absorção: intelectual sadia.
03. Autoprovimento: das neoideias.
04. Biblioteca: o emprego da biblioteca pessoal.
05. Despensa: o recarregamento diário da despensa ideativa.
06. Holoteca: o emprego da cosmovisão da Holoteca.
07. Laringochacra: o emprego do laringochacra.
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08. Microinformática: o emprego do desktop e do laptop.
09. Nutricionismo: intelectual atualizado.
10. Parametabolismo: mentalsomático.
Priorização. Segundo a Holomaturologia, o mais relevante no universo da nutrição informacional é a triagem, escolha ou seleção prioritária, promovida incessantemente pela pessoa
lúcida, dos materiais informativos aceitos, assimilados e retidos na memória pessoal, em face do
predomínio da imensa lixeira de informes desprezíveis e atravancadores da evolução consciencial, emanados ad nauseam, de todas as fontes, urbi et orbi.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a nutrição informacional, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
2. Apedeutismo: Parapedagogiologia; Nosográfico.
3. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
4. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
5. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
6. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Bibliofilia: Mentalsomatologia; Homeostático.

O PRIMEIRO E ESCANCARADO PORTAL DE ENTRADA
DOS HETERASSÉDIOS MAIS NOCIVOS É A INTRUSÃO
AVASSALADORA DE INFORMES TÓXICOS, MENTAISSOMÁTICOS, NO MICROUNIVERSO DA PESSOA INCAUTA.
Questionologia. Você se preocupa com a assepsia mental das informações caudalosas
e avassaladoras as quais é obrigado a receber, de modo inevitável, diuturnamente, na condição de
vítima? Quais providências você emprega para coibir a implantação do lixo planetário, macrocósmico, dentro do próprio mentalsoma, microcósmico?
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OARISTO
(COLOQUIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O oaristo é a comunicação afetuosa estabelecida entre parceiros do casal
íntimo, constituindo, em si, as bases, princípios ou raízes da megafraternidade teática.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo oaristo procede do idioma Grego, oaristús, “conversação familiar e gentil; pessoas que convivem ou agem juntas”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Confabulação terna do casal. 02. Interlocução prazerosa parelha.
03. Bate-papo conjugal. 04. Comunicação do casal 20. 05. Teática da intervivência comunicativa duplista. 06. Conversa afetuosa. 07. Colóquio íntimo. 08. Conversação carinhosa. 09. Comunicabilidade marido-mulher. 10. Diálogo amoroso.
Neologia. As duas expressões compostas oaristo jejuno e oaristo maduro são neologismos técnicos da Coloquiologia.
Antonimologia: 01. Arrufo. 02. Discussão do casal. 03. Briga conjugal. 04. Rusga íntima. 05. Ofensa particular. 06. Logomaquia da dupla. 07. Conflito duplista. 08. Colóquio social. 09. Monólogo. 10. Autorreflexão.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o intimate chat diário; o couple talking; a causerie íntima; o arreglo continuado; a confabulação tête à tête; o diálogo indoors da dupla evolutiva
(DE); o rapport.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade lúcida interassistencial cosmoética.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Oaristo:
ortogrupalidade embrionária.
Coloquiologia: as conversas olhos nos olhos dos pombinhos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Coloquiologia; os homopensenes; a homopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os
logopensenes; a logopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene
pessoal da megafraternidade.
Fatologia: o oaristo; o ato de gostar de conversar com quem se ama; a intimidade da lua
de mel; a conversa antes de dormir; a troca de ideias confidenciais; o papo apaixonado; o entretenimento íntimo; os debates no aconchego do lar; a conversa carinhosamente entabolada; o sorriso
afetuoso; a doçura das palavras; a ternura externalizada na fala; a faguice verbalizada; o ciciar romântico; o antiarrufamento; os infantilismos; os diminutivos amplamente utilizados; o sufixo
“inho” na condição de afixo frequente nos diálogos íntimos; o apelido carinhoso; a brandura coloquial; o idílio; a amabilidade no trato; as ilécebras cosmoéticas; a sedução cotidiana cativante;
o olhar acolhedor desconcertante; o ato de afagar com os olhos; o ato de ameigar; os colóquios
enamorados; os ditos de amor; o gueixismo mútuo; o ato de cercar a pessoa amada de atenções;
a atualização verbal do dia de trabalho; a confiança mútua; a afinidade interconsciencial; a empatia; o apoio emocional diário; a importância de se dar e receber afeto regularmente; as preocupações compartilhadas; os temperamentos convergentes, complementares e concatenados; a profilaxia das carências afetivo-sexuais; o discurso sem palavras; os gestos acumpliciadores; os maneirismos decodificados; os sestros dos parceiros; a linguagem não verbal; as discussões ocasionais;
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as rusgas inevitáveis; as diferenças de opinião; o ato de discutir a relação; os timings pessoais diferentes; a tares horizontal; o casal enquanto célula básica da sociedade; a base da interassistencialidade grupocármica; o acolhimento fraterno; os sentimentos elevados manifestos pelo mentalsoma; a manifestação inicial da megafraternidade vivida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os mimos energéticos; a alcova energeticamente blindada; a cabeça energética do casal; o holopensene acolhedor
da residência proexogênica; o holossoma do duplista enquanto porto seguro; o bíduo bioenergético; o encapsulamento energético do casal; a amparabilidade da dupla evolutiva conquistada pela
vivência da sinceridade; a predisposição ao holorgasmo; as megagescons duplistas encaminhadoras do autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial psicossômico; o sinergismo afinidade
cognitiva–afinidade emocional–afinidade sexual; o sinergismo invéxis-recéxis; o sinergismo oaristo–performance evolutiva; o sinergismo das sessões energéticas da tenepes dos parceiros da
dupla evolutiva em diferentes horários; o sinergismo homeostático dos trafores do casal; o sinergismo nosológico dos trafares do casal.
Principiologia: o princípio de o duplismo ser a ponte para a megafraternidade; o princípio da interassistencialidade vivenciada a 2; o princípio parassociológico de a dupla evolutiva
dispensar o casamento convencional.
Codigologia: o código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria do sexo diário.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; as técnicas de abordagem energética; as técnicas de Higiene Consciencial; a técnica projetiva do ato sexual; a técnica do acoplamento áurico; as técnicas do pentatlo duplista; as obras intelectuais interassistenciais derivadas da técnica
do díptico evolutivo.
Voluntariologia: o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as duplas evolutivas formadas por voluntários.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível dos Conviviólogos;
o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito halo do entrosamento evolutivo das consciências duplistas; os efeitos potencializadores da megafraternidade pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses constituídas pelo debate ideativo a 2.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: o verbo afetuoso; a palavra afetuosa; o vocabulário afetuoso; o colóquio
afetuoso; o diálogo afetuoso; a interlocução afetuosa; a confabulação afetuosa.
Binomiologia: o binômio diálogo-desinibição; o binômio autogescon–gescon a 2; o binômio Curso Intermissivo (CI)–dupla evolutiva; o binômio amigar-ameigar; o binômio intercooperação-intercompreensão; o binômio admiração-discordância; o binômio yin-yang.
Interaciologia: a interação fronto-cardio-laringochacra; a interação pré-kundalini–sexochacra–laringochacra; a interação oaristo-blandícia; a interação proéxis pessoal–proéxis duplista–maxiproéxis; a interação primener afetiva–primener parapsíquica–primener intelectual;
a interação estrogênio-testosterona.
Crescendologia: o crescendo empatia-afinidade-megafraternidade; o crescendo vínculo
afetivo–vínculo consciencial; o crescendo casal convencional–dupla evolutiva; o crescendo oaristo-policarmalidade.
Trinomiologia: o trinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo; o trinômio eu-você-nós; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio do acolhimento
olhos atentos–ouvidos disponíveis–braços abertos.
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Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo oaristo / ostracismo; o antagonismo exigências
/ concessões; o antagonismo casal incompleto / casal íntimo; o antagonismo solteirão(ona) convicto(a) / bodas de ouro duplista; o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo fidelidade / promiscuidade.
Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo paragenético androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma.
Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a assistenciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da evolução interconsciencial; as leis de afinidade interconsciencial; as
leis da interprisão grupocármica.
Filiologia: a antropofilia; a coloquiofilia; a logofilia; a conviviofilia; a duplofilia; a energofilia; a gregariofilia.
Fobiologia: a gamofobia; a autofobia; a lalofobia; a conviviofobia; a androfobia; a ginofobia; a biofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; o ciúme enquanto síndrome consciencial.
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; o mito da beleza física.
Holotecologia: a convivoteca; a coloquioteca; a duploteca; a comunicoteca; a grupoteca; a psicoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Coloquiologia; a Comunicologia; a Duplologia; a Laringochacrologia; a Dialogologia; a Conviviologia; a Intercompreensiologia; a Psicossomatologia; a Vinculologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Sociometria; a Parassociologia; a Interassistenciologia; a Megafraternologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o casal íntimo.
Masculinologia: o duplista; o duplólogo; o acoplamentista; o amparador intrafísico;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo;
o proexista; o proexólogo; o evoluciente; o exemplarista; o tenepessista; o tenepessólogo; o ofiexista; o ofiexólogo; o parapercepciologista; o voluntário.
Femininologia: a duplista; a duplóloga; a acoplamentista; a amparadora intrafísica;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga;
a proexista; a proexóloga; a evoluciente; a exemplarista; a tenepessista; a tenepessóloga; a ofiexista; a ofiexóloga; a parapercepciologista; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens oaristus; o Homo sapiens communicologus; 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 argumentator; o Homo
sapiens interactivus; o Homo sapiens cohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: oaristo jejuno = o vivenciado pelo casal inexperiente, inconsciente e imaturo quanto à prioridade dos diálogos íntimos harmônicos para a execução da autoproéxis; oaristo
maduro = o vivenciado pelo casal veterano e lúcido quanto à prioridade dos diálogos íntimos
harmônicos para a execução da autoproéxis.
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Culturologia: a cultura da comunicabilidade interconsciencial; a cultura da Conviviologia.
Entrosamento. Considerando a Energossomatologia, a interação interconsciencial poro
a poro, chacra a chacra, dia a dia, ano a ano, potencializa o entrosamento da dupla evolutiva
permitindo a manutenção sustentada do acoplamento bioenergético do casal. Tais condições explicam a frequente ocorrência de telepatias, sincronicidades e simulcognições entre os componentes da interrelação harmônica.
Afinidade. De acordo com a Duplologia, a motivação sincera em ouvir o duplista na interlocução diária tem raiz na afinidade interconsciencial nascida das experiências pretéritas em retrovidas, retrossomas e retrocontextos, com os parceiros muitas vezes assumindo papéis diferentes dos atuais na imensa engrenagem grupocármica familiar.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, dentre outros, 20 temas usuais no diálogo
diário dos constituintes da dupla evolutiva de pesquisadores da Conscienciologia, abaixo listados
na ordem alfabética dos termos:
01. Amigos: o balanço das amizades; os encontros sociais; a discussão sobre a sociometria do grupo evolutivo.
02. Animais: a atenção aos dependentes subumanos; as conversas durante o passeio
com o pet; a domesticação mútua casal íntimo–animal doméstico.
03. Casa: as pendências domésticas; os afarezes diários; a priorização de se viver na
Cognópolis.
04. Condução: o meio de transporte do casal; as revisões mecânicas periódicas do automóvel (segurança); a previsão econômica objetivando à troca do carro.
05. Cotidiano: as notícias do dia; os acontecimentos diuturnos; as compras da semana.
06. Currículo: a manutenção do crescimento profissional; o investimento no aprendizado de novo idioma; a pós-graduação priorizada pelos parceiros.
07. Cursos: os cursos realizados a 2; a itinerância docente da dupla; a vivência do binômio professor-aluno entre os parceiros duplistas a depender do contexto pesquisístico envolvido.
08. Familiares: as relações consanguíneas discutidas; as atualizações sobre a parentada; a interassistência ao grupocarma.
09. Filmes: o hobbie filmográfico do casal; as ponderações ante os filmes assistidos; os
seriados televisivos imperdíveis.
10. Finanças: o pé-de-meia do casal; o orçamento doméstico; o acompanhamento dos
investimentos de curto, médio e longo prazos.
11. Livros: os diálogos na livraria; a troca de impressões perante as leituras pessoais; as
indicações de livros lidos.
12. Parapercepções: o intercâmbio de percepções parapsíquicas; os comentários pós-acoplamento áurico do casal; os debates sobre as práticas tenepessológicas.
13. Periódicos: as indicações de matérias relevantes; as heterocríticas sobre a imprensa
marrom; o cosmograma do casal.
14. Pesquisas: as atualizações pesquisísticas de ambos; as revisões recíprocas dos escritos; as comemorações gesconológicas.
15. Política: o seguimento da política nacional e internacional; as discussões políticas;
o engajamento político dos duplistas.
16. Proéxis: o proexograma a 2; as prospectivas proexológicas do casal; as fases da proéxis de cada parceiro.
17. Saúde: os sintomas compartilhados; o interesse no cuidado somático do outro; os
exercícios físicos do casal.
18. Tertúlias: os diálogos instrutivos pós-aula-debate no Tertuliarium; a atualização da
aula perdida; as cogitações sadias ante o tema debatido.
19. Trabalho: as conversas sobre o dia de trabalho; os acontecimentos inusuais na profissão; os dias atípicos.
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20. Viagem: as excursões científicas do casal; o turismo intelectual; as viagens para participação nos congressos profissionais.
Megafraternidade. Concernente à Verbaciologia, nenhuma assistência qualificada maior se mantém na ausência de coerência no ato menor. Daí deriva a máxima conscienciológica:
– Se não se consegue conviver intimamente com 1 parceiro, como intencionar assistir 1 grupo?
A tares começa em casa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o oaristo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Antagonismologia sadia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
07. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
08. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
09. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
10. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
11. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
12. Palavra: Comunicologia; Neutro.
13. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
14. Teoria dos 7 cês: Intrafisicologia; Neutro.
15. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

A INTERVIVÊNCIA COTIDIANA DO OARISTO MADURO
CONSTRUÍDO PELA DUPLA EVOLUTIVA HARMONIOSA
EVIDENCIA ALTO NÍVEL DE COMPREENSÃO TEÓRICA,
PRÁTICA E EXEMPLIFICATIVA DA MEGAFRATERNIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva o bom hábito do oaristo maduro na cotidianidade? Pode qualificá-lo ainda mais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 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 1 a 208.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1058 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 (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 124, 125, 128, 235, 238, 239, 243, 247, 259, 337, 362 a 366, 626, 646,
650, 698, 725 a 733 e 759.
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OBESIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A obesidade é o doença crônica causada pela interação entre fatores genéticos, orgânicos (fisiológicos), emocionais e ambientais, decorrente de desequilíbrio entre a ingestão e o gasto energético, levando ao aumento dos estoques de gordura corporal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo obesidade deriva do idioma Latim, obesitas, “gordura excessiva;
grossura do tronco da árvore”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Adiposidade. 2. Corpulência.
Antonimologia: 1. Magreza. 2. Franzinez.
Estrangeirismologia: a preferência pelo confort foods; o life stress contemporâneo;
a predileção pelo dolce far niente; a toxidade dos junk food; o arôme desassediador.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à responsabilidade para com a saúde somática.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – A obesidade limita.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do obeso; os subpensenes; a subpensenidade; os
genopensenes; a genopensenidade; a limitação pensênica; a instintualidade promovendo os batopensenes; a batopensenidade; os retropensenes sustentados pela paragenética; a retropensenidade;
os autopatopensenes; a autopatopensenidade; a autorreestruturação pensênica limitada pela obesidade; o holopensene alimentício destacado em períodos festivos; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lateropensenes saudáveis indicando as pararrealidades; a lateropensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a obesidade; a pandemia da obesidade; a compulsão alimentar; a obesidade
mórbida; a época da fartura de alimentos; a imaturidade predispondo ao comportamento infantil
e autodepreciativo do obeso; a predisposição ao monoideísmo gastronômico comum da conscin
obesa; as prioridades instintuais do gastrossoma; a robéxis estimulada pela indústria de alimentos;
a neuropublicidade influenciando o cérebro ainda imaturo das crianças; os ganhos secundários adquiridos por ingestão de alimentos excessivamente doces, salgados e gordurosos; a supremacia do
prato predileto; a preferência alimentar guiando o autodiagnóstico emocional; os malefícios do sal
branco industrializado; o autodesleixo somático; a neogenética dos alimentos; a disbiose intestinal
podendo desenvolver a depressão emocional; a escassez de tempo para preparar a própria comida;
a preferência pela comida rápida; os malefícios dos alimentos derivados de trigo modificados geneticamente; o glúten e as respectivas propriedades intolerantes; a alergia a produtos lácteos ignorada pela conscin faminta; o risco de câncer provocado por alimentos processados e multiprocessados; o consumo de refrigerantes alterando o PH orgânico sendo condição predisponente ao câncer; os sucos industrializados aumentando os níveis glicêmicos; a inexistência do exemplarismo
aos filhos por parte de pais obesos; o sedentarismo sustentado pela conscin obesa; o sedentarismo
holossomático; o eterno cansaço permitindo a procrastinação evolutiva; o negocinho evolutivo
sempre argumentado; a imprudência e os riscos da cirurgia bariátrica; o consumo excessivo e indiscriminado de medicações inibidoras de apetite; a ilusão da perda de peso rápida; a ausência de
discernimento quanto à autoprescrição fitoterápica; os programas de culinária ensinando e motivando o caminho para a obesidade; os malefícios dos óleos hidrogenados; o encargo da obesidade
ao sistema de saúde público e privado; a falta de interesse e investimentos em prevenção; os lucros obtidos pela indústria das doenças crônicas secundárias à obesidade; a fragilidade dos diag-
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nósticos clínicos; a realidade dos diagnósticos subclínicos explicando a dificuldade para perder
peso; o pespego causado pela conscin obesa; a distorção da imagem corporal; o automitridatismo
alimentar exposto pela conduta exceção no consumo de alimentos industrializados e multiprocessados entendido por poucos; as automimeses dispensáveis; a necessidade de constante Higiene
Consciencial; o autoconhecimento organizando e estruturando os autoconceitos e as necessidades
evolutivas; os alimentos e a alimentação orgânica trazendo saúde ao holossoma; a afetuosidade
e o bom humor funcionando como elixir antiobesidade; a pseudobesidade do soma macroesplânico; o asseio mentalsomático aniquilando o primitivismo subcerebral; a aquisição de neocons evolutivos por meio da mudança de hábitos e comportamentos alimentares; o autabsolutismo aplicado à saúde holossomática; a autoconfiança fortalecida pela conquista das metas diárias; os méritos
pessoais possibilitando a moréxis; a mudança do prato predileto demonstrando o equilíbrio fisiológico; a escrita autorreciclogênica auxiliando os compassageiros evolutivos por meio de cursos,
pesquisas, artigos, verbetes e livros na respectiva área de conhecimento; a autorreciclogênese de
hábitos alimentares nocivos potencializando a saúde holossomática.
Parafatologia: a dificuldade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático por
parte da conscin obesa; a auto-herança paragenética; as fissuras do psicossoma reverberando
a imperfeição energossomática; a possível deficiência de sensibilidade energética da conscin obesa; o recesso parapsíquico causado pelo excesso de peso corporal; a densificação energossomática
desnecessária como possível obstáculo à segunda dessoma; a sensação de fome provocando possessões extrafísicas; o assédio extrafísico contínuo conectado ao gastrossoma e ao tecido adiposo;
o aroma e o sabor oferecidos dos alimentos gordurosos atraindo conseneres famintas; a holomemória obstruída pela alta densidade energética; o primitivismo presente em comunex obesofílica;
o autencapsulamento parassanitário prevenindo o exagero durante as refeições; os parafatos do
curso Acoplamentarium fornecendo a lógica dos fatos de retrossoma obeso; o revivalismo assistencial obtido pela evocação de consciexes afins ao prato típico servido em ocasiões especiais; as
feiras de comidas típicas podendo evocar os assediadores do passado; o rapport retrocognitivo estimulado pelo aroma da comida; os benefícios autoparagenéticos conquistados no processo de
emagrecimento natural; os propósitos e a preservação da saúde holossomática sustentados pela
vontade inquebrantável.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo bioquímico serotonina-dopamina-leptina-grelina; o sinergismo atividade física–alimentação balanceada–perda de peso; o sinergismo trigo-morfina-vício; o sinergismo doentio gordura visceral–gordura abdominal–doenças metabólicas; o sinergismo terapêutico Acupuntura-Fitoterapia-Homeopatia; o sinergismo hipomnésia–dificuldade
retrocognitiva.
Principiologia: o princípio da vontade inquebrantável; o princípio inteligente de preservar a saúde holossomática; o princípio da saturação pessoal; o princípio de saber esperar para conquistar.
Codigologia: a aviltação ao código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC) fortalecido pelo objetivo comum; o código de ética dos vigilantes do peso.
Teoriologia: a teoria da alimentação saudável; a teoria do subcérebro abdominal.
Tecnologia: as técnicas da Medicina Tradicional Chinesa (MTC); as técnicas estéticas;
a técnica da reeducação alimentar; a técnica de “suar sangue” para emagrecer; as múltiplas técnicas de atividade física; a técnica da mobilização básica das energias (MBE); a técnica da autorreciclagem alimentar; a técnica da autorganização ajustando a agenda pessoal às necessidades
alimentares; a paratecnologia auxiliando o tratamento da obesidade.
Voluntariologia: o voluntário exemplarista; o paravoluntariado cosmoético auxiliando
a recéxis do voluntário.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia;
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o laboratório da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório consciencial (labcon).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito da autoparagenética na autogenética; o efeito da obesidade nas
energias conscienciais (ECs); o efeito da mídia na autestima pessoal; o efeito do retrossoma no
neossoma; o efeito do estresse mental no ganho de peso; o efeito deletério dos alimentos saúde
holossomática; o efeito danoso da lactose na saúde orgânica; o efeito nefasto dos óleos hidrogenados na saúde cardíaca; o efeito rebote das medicações alopáticas; o efeito positivo dos alimentos saudáveis e naturais; o efeito da serotonina no bem-estar mental; o efeito evolutivo da autoimperturbabilidade; o efeito do emagrecimento saudável no psiquismo.
Neossinapsologia: as retrossinapses mantidas pelas necessidades subcerebrais; a reciclagem de retrossinapses potencializando as neossinapses libertárias.
Ciclologia: o ciclo do efeito sanfona; o ciclo fome-saciedade; o ciclo motivação-desmotivação; o ciclo saturação-decisão-ação-autorrecin.
Enumerologia: a dieta frutariana; a dieta orgânica; a dieta balanceada; a dieta cetogênica; as dietas da moda antifisiológicas; a dieta da proteína; a evolução da dieta humana.
Binomiologia: o binômio genética-paragenética; o binômio raiz do temperamento–autestima; o binômio déficit mnenômico–obesidade; o binômio alimentação-alimentos; o binômio
prazer–mecanismo de recompensa cerebral; o binômio sono-fome; o binômio triptofano-serotonina; o binômio gordura visceral–gordura abdominal; o binômio fato-parafato; o binômio vontade-conquista; o binômio luta-fuga; o binômio bom humor–alegria de viver.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio no ganho de peso; a interação obesidade–temperamento infantil; a interação função intestinal–humor; a interação desequilibrada
lobo pré-frontal–sistema límbico–hipotálamo sustentando a morfologia obesa; a interação sadia
veículos holossomáticos–consciência; a interação Fisiologia–Parafisiologia; a interação fome-saciedade; a interação quantidade-qualidade do alimento; a interação entre os profissionais da
saúde na prevenção e cuidados ao paciente obeso; a interação autoconsciencioterapia-autoimpactoterapia; a interação vontade-decisão; a interação hipomnésia–deficiência retrocognitiva.
Crescendologia: o crescendo sobrepeso-obesidade-morbidez; o crescendo autoconflito-heteroconflito; o crescendo autocura-autexemplarismo; o crescendo bradipsiquismo-normopsiquismo-taquipsiquismo; o crescendo paciência-compreensão-autodesassédio.
Trinomiologia: o trinômio intenção-necessidade-vontade; o trinômio peso adequado–
–harmonia holossomática–saúde consciencial; o trinômio imperfeição–compulsão–Transtorno
Obsessivo Compulsivo (TOC); o trinômio hipomnésia–demência–doença de Alzheimer; o trinômio mecanismo de recompensa–prazer–instintividade; o trinômio otimismo-traforismo-afetividade; o trinômio hipertensão-diabetes-hipercolesterolemia; o trinômio obesidade-anorexia-bulimia; o trinômio distorção consciencial–exigências mesológicas–dano somático; o trinômio foco–
–reeducação alimentar–emagrecimento.
Polinomiologia: o polinômio alimento úmido–amilopectina A–glicose–gordura–obesidade; o polinômio insegurança-imaturidade-infantilidade-carência-autodepreciação; o exagero
alimentar relacionado com o polinômio autassédio–atração energética–assimilação–possessão–
–alimentação exagerada.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo autestima / autodesapreço; o antagonismo obeso / magro; o antagonismo vontade / desejo; o antagonismo mentalsoma / gastrossoma; o antagonismo bem-estar consciencial / estresse somático; o antagonismo
instabilidade / estabilidade; o antagonismo autassédio / autodesassédio; o antagonismo doce
/ salgado; o antagonismo alimentos in natura / alimentos ultraprocessados; o antagonismo paracérebro / subcérebro abdominal; o antagonismo autoimagem real / autoimagem deformada;
o antagonismo atividade física / sedentarismo; o antagonismo bradipsiquismo / taquipsiquismo.
Paradoxologia: o paradoxo do conscienciólogo obeso; o paradoxo da alimentação
francesa; o paradoxo da alimentação americana; o paradoxo de as multinacionais alimentícias
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maléficas patrocinarem competições esportivas; o paradoxo de os refrigerantes causarem mais
sede; os paradoxos da Socin patológica.
Politicologia: a meritocracia fortalecida com a perda de peso somático; as políticas públicas de controle à obesidade; as políticas midiáticas anticosmoéticas.
Legislogia: as contradições legislativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) na liberação de medicações anorexígenas; as leis cósmicas; as leis do Paradireito entendidas e respeitadas.
Filiologia: a conscienciofilia; a consciencioterapeuticofilia; a reciclofilia; a cogniciofilia;
a harmoniofilia; a assistenciofilia; a leiturofilia; a neofilia.
Fobiologia: a obesofobia; a fagofobia; a atazagorafobia; a pocrescofobia; a recinofobia;
a projeciofobia; a dismorfofobia; a geumafobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do apetite excessivo; a síndrome
da hiperfagia noturna; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de contar as calorias dos alimentos; a mania de fazer dietas da moda; a mania de o obeso não se olhar no espelho; a mania de comer escondido; a mania de acúmulo
por parte da conscin obesa.
Mitologia: o mito de Narciso; o mito de ficar sem comer emagrecer; o mito do corpo
perfeito; o mito das dietas milagrosas; os mitos criados pelo photoshop.
Holotecologia: a discernimentoteca; a dietoteca; a cognoteca; a biblioteca; a brinquedoteca; a somatoteca; a recinoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Holossomatologia; a Parageneticologia; a Psicologia; a Neurologia; a Consciencioterapia; a Acupunturologia; a Morfologia; a Nutriciologia;
a Nutrologia; a Naturologia; a Esteticologia; a Cosmoeticologia; a Autoconflitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin obesa; a conscin baratrosférica; a consréu; a consciênçula; a isca
humana inconsciente; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; 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 bulimicus; o Homo sapiens faminentus; o Homo sapiens
vegetalophagus; o Homo sapiens disfunctionalis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens
anorecticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus.

Enciclopédia da Conscienciologia

15838

V. Argumentologia
Exemplologia: obesidade pessoal = o excesso de peso corporal decorrente da redução da
autolucidez nas decisões, escolhas e comportamentos alimentares individuais; obesidade grupal
= o excesso de peso corporal acometendo membros da mesma família, decorrente da redução da
autolucidez nas decisões, escolhas e comportamentos alimentares do grupo de pessoas; obesidade
coletiva = o excesso de peso corporal observada em determinada população, decorrente da redução da autolucidez dos cidadãos e do poder público quanto às escolhas e comportamentos nutricionais capazes de comprometer a saúde da coletividade.
Culturologia: a cultura medieval de comer para viver; a cultura da vaidade; a cultura
das comemorações humanas sustentando comportamentos milenares.
Terapeuticologia: a reeducação para selecionar o melhor alimento; a prática regular de
exercícios físicos; a harmonização do energossoma; a prática do autodesassédio contínuo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a obesidade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acupuntura: Holossomatologia; Neutro.
02. Adicção alimentar: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antifisiologia humana: Parafisiologia; Nosográfico.
04. Autodiscernimento alimentar: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autopesagem: Somatologia; Homeostático.
06. Autorresponsabilidade somática: Autocompletismologia; Neutro.
07. Boca: Somatologia; Neutro.
08. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Conscin obesa: Holossomatologia; Nosográfico.
10. Efeito sanfona: Equilibriologia; Nosográfico.
11. Megapeso: Passadologia; Nosográfico.
12. Otimismo racional: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Patopensene: Patopensenologia; Nosográfico.
14. Perda de peso corporal: Somatologia; Neutro.
15. Soma: Somatologia; Neutro.

A OBESIDADE, RESPALDADA POR PRIORIDADES E POSTURAS ANTICOSMOÉTICAS OFENSIVAS À SAÚDE SOMÁTICA, É CONDIÇÃO LIMITANTE DA HARMONIA CONSCIENCIAL E DAS CONQUISTAS EVOLUTIVAS SALUTARES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda caminha antievolutivamente com a predominância do subcérebro abdominal, exposto(a) pela obesidade? Se sim, já pensou em cultivar hábitos alimentares saudáveis, fomentando a autevolução consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Davis, William; Barriga de Trigo: Livre-se do Trigo, livre-se dos Quilos a mais e descubra seu Caminho
de Volta para a Saúde (Wheat Belly: The Weat, lose the Weight, an find your Path Back to Health); revisoras Margaret
Presser; & Ornella Miguellonne Martins; trad. Waldéa Barcellos; 352 p.; 3 partes; 13 caps.; 4 citações; 1 E-mail; 8 enus.;
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6 gráfs.; 1 website; 295 notas; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2014; páginas 37
a 64.
2. Servan-Schreiber, David; Anticâncer: Prevenir e Vencer usando nossas Defesas Naturais (Anticancer:
Prévenir et Lutter Grâce à nos Défenses); revisoras Raquel Correa; Rita Godoy; & Ana Julia Cury; trad. Rejane Janowitzer; & Regina Winarski; 332 p.; 4 enus.; 2 ilus.; 1 website; 23 x 16 cm; br; 2ª Ed.; rev. e ampl.; Editora Objetiva; Rio
de Janeiro, RJ; 2011; páginas 196 a 199.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
116, 231, 594, 634, 663, 678 e 766.

F. B. F.
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OBJEÇÃO

DE

CONSCIÊNCIA ANTIMARCIAL
(DIREITOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A objeção de consciência antimarcial é o direito fundamental da conscin,
homem ou mulher, previsto constitucionalmente, de isenção do cumprimento do serviço militar
obrigatório, substituindo-o pela prestação de trabalho civil alternativo, sob o fundamento de a atividade bélica ferir autoconvicções religiosas, políticas, filosóficas e cosmoéticas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo objeção deriva do idioma Latim, objectio, “ação de pôr diante, de
cobrir com”, de objectum, supine de objicere, “pôr diante de”. Surgiu no Século XV. A palavra
consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “em frente de;
de encontro a; contra; em lugar de; em oposição a”. O vocábulo marcial procede também do idioma Latim, martialis, “marcial; de Martes”, de Mars, “filho de Juno, deus da guerra”. Surgiu no
Século XVII.
Sinonimologia: 1. Escusa de consciência ao serviço militar. 2. Objeção de consciência
ao serviço militar. 3. Objeção de consciência antibelicista.
Neologia. As duas expressões miniobjeção de consciência antimarcial e maxiobjeção de
consciência antimarcial são neologismos técnicos da Direitologia.
Antonimologia: 1. Direito de servir à patria. 2. Direito ao serviço militar. 3. Argumentação pró-serviço militar.
Estrangeirismologia: o jus resistentiae pacificus.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao labor cosmoético.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Todo
militarismo limita. Todo militar polariza. Militarismo significa artificialismo. Há militarismo inteligente? Militarismo, pior filosofia. Argumentos justos vencem. Argumentemos com serenidade.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Opções. Dentre as maiores opções patológicas das conscins destaca-se a pessoa
voluntária para a guerra e / ou o mercenário profissional”.
2. “Ortopensenidade. No holopensene belicista é muito difícil se manter a ortopensenidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da liberdade consciencial; o holopensene pessoal
pacifista ao escusar-se do serviço militar; o holopensene fraterno universalista; os pensenes de
respeito aos direitos fundamentais; os pensenes filantrópicos; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: a objeção de consciência antimarcial; o imperativo de consciência; o direito
pessoal de resistência pacífica; a proteção universal dos direitos humanos; a mora das Forças Armadas não efetivando o serviço alternativo ao serviço militar inicial; a alternativa ao serviço militar para os jovens em idade de alistamento sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF);
a criação do Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo (CDSA); o argumento cosmoético no
exercício de direito fundamental; o direito à paz nas gerações de direitos fundamentais; os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia como alternativa à carreira militar; a opção pelo
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instrumento de trabalho não letal; a condição do intermissivista inadaptado ao ambiente castrense;
a autoconvicção prática; a demonstração teática da liberdade de expressão; a liberdade parcial da
conscin não submissa; as perdas provocadas pela incerteza ou a falta da autoconvicção da pessoa
inexperiente; o ônus do não; o preço pago pelos autoposicionamentos no contrafluxo social;
o exercício de atividades administrativas, assistenciais, filantrópicas, em substituição às atividades essencialmente militares; a dignidade da pessoa humana; o serviço civil alternativo; o treinamento militar para atuação em áreas atingidas por desastre, em situação de emergência e estado
de calamidade; o labor cosmoético; o certificado de prestação alternativa ao serviço militar obrigatório equivalente ao Certificado de Reservista (CR); o fato de a vida humana e a Socin, ainda
patológica, não ser para inocentes; a condição de recrutados ao modo de “carne de canhão”; o fato
de ninguém ressomar para ser inocente útil; os morticínios de inocentes nas guerras; o túmulo do
soldado desconhecido; a objeção de consciência no lugar de lavagem subcerebral; o investimento
útil na defesa da vida pela pátria ao invés na morte pela pátria; o ato de não recear desagradar;
o ato da não submissão amaurótica; a prática de não ser ventríloquo dos ditadores belicosos; o estatuto do objetor ao invés do estatuto militar; o atilamento quanto ao momento da indignação cósmoética da Paradireitologia; a omissuper pessoal silenciosa; a maxidissidência; a antipusilanimidade; a conduta não violenta exemplificada; a desobediência civil, quando homeostática; as bases democráticas do Estado Mundial; o Estado Mundial Cosmoético; o anticonformismo lúcido
não violento; a expansão do Universalismo; a tares vivenciada; o fato de se evitar a cumplicidade;
a lealdade ao Curso Intermissivo (CI); a libertação das interprisões grupocármicas multiexistenciais; a autodisciplina evitando a disciplina militar; a carreira humanitária; a convivialidade cosmoética; a megagescon da fraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a dignidade da consciência multidimensional; a paradiplomacia na
solução de conflitos; as retrocognições e as precognições em ambientes bélicos; as projeções
conscientes (PCs) assistenciais em ambientes de conflito armado; a coerência entre o Curso Intermissivo da consciex e as escolhas intrafísicas da conscin intermissivista; a Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF); a autoconscientização multidimensional (AM); o paraato de reciclar o belicista latente na serialidade multiexistencial da consciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos argumentos dos objetores favorecendo a desobediência civil; o potente sinergismo dos pensenes antibelicistas; o sinergismo ortointencionalidade–assertividade cosmoética; o sinergismo pensamentos cosmoéticos–sentimentos cosmoéticos–ações
cosmoéticas; o sinergismo autossustentabilidade energética–autoposicionamento evolutivo.
Principiologia: o princípio da dignidade da pessoa humana; o princípio da prevalência
dos direitos humanos; o princípio da solução pacífica dos conflitos; o princípio da cooperação
entre os povos para o progresso da Humanidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da descrença (PD); a aplicação do princípio proexológico “isso não é para mim”;
o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio coincidentia oppositorum; o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: os argumentos antibelicistas fundamentados no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo.
Tecnologia: a técnica cosmoética de desejar o melhor para todos; a técnica da ponderação de valores; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de viver pacificamente com a
Humanidade e a Para-Humanidade; a técnica da invéxis; as técnicas da evitação do pior; as
técnicas retrocognitivas evitando desvios de proéxis.
Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia especializado em Direito e Paradireito.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito dos argumentos dos objetores de consciência antimarcial na construção do Estado Mundial Cosmoético; o efeito dos argumentos cosmoéticos nas escolhas profissionais da conscin; o efeito do EV profilático fundamentando a convivência cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas recins da conscin antibelicista; as
neossinapses próprias do Curso Intermissivo para desconstrução do holopensene bélico; a criação
de neossinapses pacifistas.
Ciclologia: a superação do ciclo doentio vítima-algoz.
Enumerologia: a desobediência religiosa; a desobediência política; a desobediência civil pacífica; a desobediência lúcida; a desobediência evolutiva; a desobediência superavitária;
a desobediência cosmoética.
Binomiologia: o binômio 1 passo atrás–2 passos à frente; o binômio braços fortes–cabeça fraca; o binômio trabalho na retaguarda–trabalho no front; o binômio herói da pátria–carrasco da Humanidade; a postura cosmoética na vivência do binômio admiração-discordância;
o binômio autoconformismo-autoinconformismo; o binômio Estado Totalitário–Direito Militar;
o binômio Estado Democrático de Direito–Direitos Humanos Fundamentais; o binômio Estado
Mundial Cosmoético–Paradireito.
Interaciologia: a interação Direito-Paradireito; a interação reconciliação–recomposição grupocármica; a interação serviço militar–honra à pátria; a interação desarmamento-pacificação.
Crescendologia: o crescendo nacionalismo-universalismo; o crescendo estado-nação–
–estado universal; o crescendo omissão deficitária–objeção de consciência; o crescendo militar
voluntário–maxidissidente cosmoético.
Trinomiologia: o trinômio Deus-pátria-guerra fomentando o holopensene bélico; o trinômio motivação-trabalho-lazer fraternos; o trinômio indignação cosmoética–objeção de consciência–articulação política pacifista.
Polinomiologia: o polinômio (da evolução histórica) direitos naturais–direitos fundamentais–direitos humanos–Paradireito.
Antagonismologia: o antagonismo Estado Totalitário / Estado Democrático; o antagonismo revogação da lucidez consciencial / objeção de consciência antimarcial; o antagonismo
santificação do interesse da nação no Estado Ditatorial / liberdade de consciência no Estado Democrático de Direito; o antagonismo apoio incondicional no campo da batalha / ausência incondicional de dedicação à guerra; o antagonismo argumentos belicistas / argumentos pacifistas;
o antagonismo consbel / conscin pacifista; o antagonismo disciplina somática / indisciplina holossomática; o antagonismo consréu belicista / intermissivista pacificador; o antagonismo promotores das guerras / construtores da paz; o antagonismo força / diplomacia.
Paradoxologia: o paradoxo de o infiltrado cosmoético poder não fazer uso da objeção
de consciência antimarcial; o paradoxo de a perda da vida poder significar ato heroico; o paradoxo do voluntariado em prol da guerra.
Politicologia: o regime político do Estado Democrático de Direito; a democracia pura;
a posição política da objeção de consciência pacífica; as bases democráticas do Estado Mundial;
as políticas internacionais do ambiente em defesa do habitat planetário compartilhado.
Legislogia: a lei do serviço militar (Lei N. 4.375, de 17 de agosto de 1964); a lei da economia de males; a Declaração Universal dos Direito Humanos; o Direito Internacional Humanitário (DIH).
Sindromologia: a evitação da síndrome da Maria vai com as outras; a extinção da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a eliminação da síndrome do justiceiro.
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Mitologia: o mito da paz promovida pela guerra; o mito da guerra justa; o mito romano
“se queres a paz, prepara-te para a guerra” (Publius Flavios Vegetius Renatus, Século IV); o
mito de a disciplina militar ser positiva aos jovens rebeldes; o mito do herói a serviço da pátria.
Holotecologia: a juridicoteca; a convivioteca; a democracioteca; a belicosoteca; a conflitoteca; a politicoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Direitologia; a Legislogia; a Sociologia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia; a Paradiplomacia; a Paciologia; a Conviviologia; a Interprisiologia; a Recinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o objetor de consciência antimarcial; o desertor; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a objetora de consciência antimarcial; a desertora; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniobjeção de consciência antimarcial = o direito de não participar do
serviço militar obrigatório ao jovem de 18 anos; maxiobjeção de consciência antimarcial = o direito de não participar de quaisquer conflitos belicistas ao longo da ressoma.
Culturologia: a cultura democrática; a cultura de paz; a cultura do pluralismo; a cultura da Paradiplomacia.
Caracterologia. Sob a ótica da Fenomenologia, eis, por exemplo, 5 características da
objeção de consciência antimarcial, listadas na ordem alfabética:
1. Individual: realizada de maneira isolada, agindo em decorrência da própria vontade.
2. Omissiva: efetivada na recusa consciente em cumprir obrigação jurídica, na medida
de não reconhecimento ao Estado do direito de impor obrigações contra a consciência.
3. Pacífica: resistida efetivamente através de meios não violentos.
4. Parcial: questionada a obrigação contestando norma específica do ordenamento jurídico, excluindo os fundamentos do Estado.
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5. Pública: anunciada antes da consecução do ato.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a objeção de consciência antimarcial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
02. Artes marciais: Parapatologia; Nosográfico.
03. Binômio autoconformismo-autoinconformismo: Conviviologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
06. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
07. Direito Minoritário: Sociologia; Neutro.
08. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
09. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
10. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Pátria: Intrafisicologia; Neutro.
12. Pax aeterna: Pacifismologia; Homeostático.
13. Postura antinvéxis: Antinvexologia; Nosográfico.
14. Profissão evitável: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
15. Síndrome do herói: Parapatologia; Nosográfico.

A OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA ANTIMARCIAL FUNDAMENTADA NA COSMOÉTICA, NA SOCIEDADE AINDA PATOLÓGICA, CONQUANTO NÃO SEJA REMÉDIO, CERTAMENTE
É EXEMPLO INDISCUTÍVEL DE OMISSÃO SUPERAVITÁRIA.
Questionologia. Como entende você, leitor ou leitora, a objeção de consciência antimarcial? Está em dia com o antimilitarismo?
Bibliografia Específica:
1. Buzanello, José Carlos; Direito de Resistência Constitucional; revisor Jota Teixeira; 542 p.; 7 caps.; 12
anexos; 23 x 15,5 cm; br.; 3a Ed.; Freitas Bastos; Rio de Janeiro, RJ; 2014; páginas 164 a167 e 177 a 182.
2. Pereira, Jayme; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colaboração Dulce Daou; et al.; prefácio Rosemary Salles; 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 83, 146 e 173.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed.; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 536 a 538.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.173 e 1.186.
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5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 248.

N. A. S.
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OBJETIFICAÇÃO INTERCONSCIENCIAL
(PATOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A objetificação interconsciencial é o ato desprovido de sentimento de respeito e consideração com relação a outra conscin, tratando-a como mero instrumento, simples objeto, coisa banal ou algo somente com valor material.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo objeto vem do idioma Latim, objectus, “ação de pôr adiante; interposição; barreira; objeto que se apresenta aos olhos”. Surgiu no Século XV. O prefixo inter deriva
também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo consciência
procede do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas
pessoas; conhecimento; consciência; senso intimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento
de”. Apareceu no Seculo XIII.
Sinonimologia: 1. Coisificação interconsciencial. 2. Objetivação patológica de consciências. 3. Usurpação da heterodignidade. 4. Desumanização.
Neologia. As 3 expressões compostas objetificação interconsciencial, objetificação interconsciencial midiática e objetificação interconsciencial parental são neologismos técnicos da
Patoconviviologia.
Antonimologia: 1. Dignificação consciencial. 2. Respeito aos direitos conscienciais.
3. Heterovalorização. 4. Tratamento nobilitante.
Estrangeirismologia: o sex symbol; o sex appeal; a self-objetification; o casaco de vison; o nigger.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da interassistencialidade nas relações interconscienciais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Consciência: realidade inobjetificável.
Citaciologia: – Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na
pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo, como fim e nunca simplesmente como meio
(Immanuel Kant, 1724–1804).
Filosofia. A filosofia do Utilitarismo Anticosmoético.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do desrespeito interconsciencial; o holopensene
perversor; os patopensenes; a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os sexopensenes; a sexopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade.
Fatologia: a objetificação interconsciencial; a coisificação de consciências; a desumanização nas relações interconscienciais; o tratamento do outro sendo objeto sexual; a foto furtiva do
troféu sexual publicada nas redes sociais (Facebook, Instagram); os leilões de virgindade pela
Internet; as campanhas publicitárias focadas no ginossoma; a pornografia; a prostituição; o lenocínio; o comércio de esposas-meninas; a barriga-de-aluguel; as conscins usadas como simples recurso substituível nas corporações; a demissão em massa; o ser humano na condição de apenas
número nas estatísticas; o tecnicismo; o industrialismo; o fordismo; o mecanicismo; o machismo;
o feminismo; a robotização existencial (robéxis); o ato de dispor das pessoas para atingir os próprios fins egocêntricos; a matança de animais por diversão; a taxidermia do subumano para enfeitar a sala de estar; a ostentação do casaco de pele animal; a ação dominante do subcérebro abdominal; a falta de empatia; a desafeição; a insensibilidade frente à indignidade alheia; a satisfação
malévola; as gírias objetificadoras; as alcunhas despersonificantes; os eufemismos mortíferos usa-
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dos nos conflitos bélicos; a destruição do senso de individualidade do outro; o tráfico de pessoas;
os milhões de escravos humanos ainda no Século XXI; os homicídios visando o comércio de órgãos humanos; a venda de tecidos de fetos abortados; a desumanização na Medicina.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vampirização interconsciencial; o domínio da consciex assediadora sobre a conscin possuída; as tatuagens e adornos indicando a condição de pertencimento da conscin possessa à consciex possuidora; a escravização de consciexes na Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo patológico autobjetificação-heterobjetificação; o sinergismo patológico materialismo-capitalismo;
a ausência do sinergismo empatia-afeição-compreensão; o sinergismo conscin lúcida–corpo humano.
Principiologia: o princípio patológico de por dinheiro vale tudo; o princípio de os fins
não justificarem os meios; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da interassistencialidade; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da dignidade consciencial.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a quebra dos códigos
da Ética Humana.
Teoriologia: a teoria da objetificação; o tratamento interconsciencial enquanto fator-chave na teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: as técnicas espúrias de dominação interconsciencial; as técnicas anticosmoéticas do uso do ginossoma, corpo afrodisíaco, para aumentar as vendas; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica de colocar a assistência às consciências à frente de
quaisquer outros interesses; as técnicas para prevenção e correção de erros; a técnica da checagem da autointencionalidade; a técnica de aquisição do senso universalista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Tecnologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos danosos da objetificação sobre a conscin ginossomática; os efeitos interprisiológicos da violação dos paradireitos conscienciais; os efeitos homeostáticos do maxifraternismo na convivência.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses cosmoéticas; a perda da oportunidade de
aquisição de neossinapses por meio da interassistencialidade empática.
Ciclologia: o ciclo algoz-vítima.
Enumerologia: a conscin-objeto de desejo; a conscin-objeto de prazer; a conscin-objeto
de status; a conscin-objeto de trabalho; a conscin-objeto lucrativo; a conscin-objeto reprodutor;
a conscin-objeto descartável.
Binomiologia: o binômio objetificação-desumanização; o binômio submissão-manipulação; o binômio subjugação-violência; o binômio sadismo-masoquismo; o binômio conscin malintencionada–consciex assediadora; o binômio objetividade-subjetividade; o binômio direitos-deveres.
Interaciologia: a patologização da interação homem-mulher; a patologização da interação patrão-empregado; a patologização da interação pais-prole; a patologização da interação
conscin-subumano; a patologização da interação conscin-consciex; a patologização da interação
líder-liderado; a patologização da interação senhor-escravo; a interação soma–objeto–consciência imaterial.
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Crescendologia: o crescendo repressão-coerção-escravização; o crescendo autorrepressão afetiva–insensibilidade consciencial.
Trinomiologia: o trinômio subcerebralidade-exploração-objetificação; o trinômio egoísmo-materialismo-hedonismo; as interações corrompidas pela sedução do trinômio sexo-dinheiro-poder.
Antagonismologia: o antagonismo soma / consciência; o antagonismo conteúdo / forma; o antagonismo conscin objeto-sexual / conscin objeto de pesquisa; o antagonismo doação de
órgãos humanos / tráfico de órgãos humanos; o antagonismo patopensenidade / consciencialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência objetificar a si mesma quando perpetra
a heterobjetificação, por renunciar à própria humanidade.
Politicologia: a escravocracia; o feudalismo; a monarquia; o totalitarismo; a ditadura;
a mafiocracia; a anarquia; a anomia; a tecnocracia.
Legislogia: a transgressão à lei dos direitos multidimensionais; a lei do mais forte; a lei
de causação cosmoética.
Filiologia: a parafilia.
Fobiologia: a xenofobia; a assistenciofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dominação; a síndrome da personalidade antissocial; a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a psicopatoteca; a ginoteca; a androteca; a sexoteca; a midiateca; a laboroteca; a sociologicoteca; a dereitoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Patoconviviologia; a Sociopatologia; a Parapatologia; a Assediologia; a Intrafisicologia; a Interprisiologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Consciencioterapeuticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin objetificada; a conscin objetificadora; a consciênçula; a consréu;
a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin bucha de
canhão; a conscin possessa; a conscin símbolo-sexual; a conscin eletronótica; os guias desorientadores.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o machista; o personagem Don Juan; o servo;
o escravo; o trabalhador descartável; o empresário explorador; o político psicopata; o sociopata;
o caçador; o taxidermista; o cafetão; o escravagista; o traficante de pessoas; o torturador; o agente
possessor; o assediador extrafísico; o antropófago.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a feminista; a atriz Marilyn Monroe (1926–
–1962); a mulher-Barbie; a serva; a escrava; a trabalhadora descartável; a empresária exploradora;
a política psicopata; a sociopata; a caçadora; a taxidermista; a cafetina; a escravagista; a traficante
de pessoas; a torturadora; a agente possessora; a assediadora extrafísica; a antropófaga.
Hominologia: o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens
obsessor; o Homo sapiens sociophaticus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens stigmaticus;
o Homo sapiens roboticus; o Homo sapiens apathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: objetificação interconsciencial midiática = o uso da mulher enquanto
simples objeto sexual pelo publicitário, no anúncio televisivo; objetificação interconsciencial parental = a venda da filha pelos próprios pais.
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Culturologia: os idiotismos culturais.
Eufemismologia. Pelos estudos da Linguística, a atribuição de denominações objetificadoras substitutas aos nomes das vítimas é procedimento frequente das conscins desumanizadoras.
A prática também é usada pelos algozes para se esquivarem das emoções causadas em si mesmos
devido aos próprios atos desumanos contra os semelhantes.
Taxologia. Considerando a Para-História, eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 12
denominações ou alcunhas objetificadoras atribuídas pelos escravagistas a homens, mulheres,
idosos e crianças, durante o período do tráfico negreiro transatlântico, ocorrido principalmente
entre os Séculos XVI e XIX:
01. Ébano vivo.
02. Fôlego vivo.
03. Número.
04. Peça.
05. Peça-da-África.
06. Peça-da-Guiné.
07. Peça-da-Índia.
08. Peça-de-ébano.
09. Peça-de-escravo.
10. Peça-de-fazenda de lei.
11. Sopros de vida.
12. Tonelada de escravos.
Comercialização. Os escravagistas não consideravam os escravos pessoas, mas mercadorias, as quais, como tal, não possuíam o status de indivíduos. Nas negociações cada escravo
equivalia a, mais ou menos, peças de acordo com fatores arbitrários como idade e compleição física. Em média, 400 escravos somavam 250 peças.
Multiobjetificação. Os escravos eram objetificados de múltiplas formas, sendo tratados,
por exemplo, ao modo de carga lucrativa, meros instrumentos de trabalho, animal reprodutor, objeto sexual e saco de pancadas.
Autobjetificação. Tendo em vista a Evoluciologia, ao objetificar, destratar, humilhar
e desumanizar os semelhantes, a conscin rebaixa, antes de tudo, a si mesma, explicitando pelos
atos pessoais indignos a própria animalidade ainda reinante na intraconsciencialidade. A escravocracia é o governo da Baratrosfera.
Moderna. A escravização ainda é problema humanitário gravíssimo desse início do Século XXI, apesar de ter sido legalmente abolida no planeta Terra em 1981, com a proibição da
prática na Mauritânia. Segundo a ONG, Fondation Walk Free, dedicada ao combate da escravidão moderna, em 2014, quase 36 milhões de pessoas ainda eram vítimas da escravização, nos 167
países pesquisados pela instituição.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a objetificação interconsciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Antiescravização consciencial: Maxifraternologia; Neutro.
05. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Auschwitz: Megaparapatologia; Nosográfico.
Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
Barriga-de-aluguel: Cosmoeticologia; Nosográfico.
Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
Escravização humana: Sociologia; Nosográfico.
Exploração subumana: Cosmoeticologia; Nosográfico.
Feudalismo: Historiologia; Nosográfico.
Pertencimento pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

ALÉM DE SER ATO DESUMANIZADOR INDEFENSÁVEL,
A OBJETIFICAÇÃO INTERCONSCIENCIAL É ERRO CRASSO
DE HETERAVALIAÇÃO, POIS QUALQUER OBJETO É SUPER SIMPLES DIANTE DA COMPLEXIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou os efeitos deletérios da objetificação
nas relações interconscienciais? Já passou ou fez alguém passar por tal experiência?
Bibliografia Específica:
1. Hoyt, Tiffany; The Object of Desire: How being Objectified creates Sexual Pressure for Heterosexual
Women in Relationships; Artigo; Undergraduate Review; Journal; Vol. 9; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 22 refs.; Bridgewater State University; Bridgewater, MA; USA; 2013; páginas 61 a 67.
2. Kaufmann, Paulus; et al.; Orgs.; Humiliation, Degradation, Dehumanization; XIV+ 264 p.; 456 refs.;
alf.; Springer; London; UK; 2011; páginas 89, 91, 92, 94 e 96.
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OBJETIVIDADE DECISÓRIA
(DECIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A objetividade decisória é a qualidade peculiar do caráter deliberativo, seguro, resoluto e pragmático adotado pela conscin, homem ou mulher, nas tomadas de decisão
frente a novos desafios ou planejamentos prioritários.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo objetivo vem do idioma Latim Escolástico, objectivus, “objetivo”, de objectus, “ação de colocar adiante; apresentando; oposto; defronte; fronteiro; oposto; exprobado”. As palavras objetivo e objetividade surgiram no Século XVIII. A expressão decisor
vem também do idioma Latim, decisum, de decidere, “cortar; despedaçar; golpear, e por extensão, decidir”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Objetividade nas decisões. 2. Objetividade resolutiva. 3. Pragmatismo decisório. 4. Teaticidade nas decisões. 5. Focalização decisiva.
Neologia. As 4 expressões compostas objetividade decisória, objetividade decisória egocármica, objetividade decisória grupocármica e objetividade decisória policármica são
neologismos técnicos da Decidologia.
Antonimologia: 1. Subjetividade decisória. 2. Inobjetividade nas decisões. 3. Desfocagem decisória.
Estrangeirismologia: o ponto de virada decisophilic; o strong profile evolutivo; a condição do full time aplicado ao mesmo objetivo; o goal decisivo; o plus voliciolínico; o máximo
turning point decisório; o strong man de vontade férrea.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à automaturescência da Decidologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Objetivemos
as decisões. Impactos fazem decidir.
Coloquiologia: o fato de a melhor bússola do mundo, sem ponteiros, não funcionar para
ninguém; o ato de a conscin autodecisora não apelar para os subterfúgios infladores de egos.
Citaciologia: – Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio (Heráclito, 540–480
a. e. c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento decisório; os pensenes objetivos; os ortopensenes; a ortopensenidade; a decisão em não sucumbir às pressões holopensênicas
patológicas; a destreza na mudança de bloco pensênico; a batopensenidade sadia; o discurso direto e sem rodeios; o holopensene pessoal da autodeterminação evolutiva; a linearidade pensênica
necessária em todas as decisões.
Fatologia: a objetividade decisória; a manutenção sempre atenta ao propósito almejado;
a intenção por trás de qualquer empreendimento; a necessidade de focar nos objetivos sem rodeios ou hesitações; o loc interno como ponto de referência nas autodecisões; a objetividade da autorganização sendo melhor se comparada a apenas arrumação de objetos; o calibre autorganizacional; a vontade forte; a condição de quem tem foco definido evoluir mais depressa; a evitação
do discurso teórico; os solilóquios negativos; os circunlóquios emocionais; a insegurança quanto
aos desafios decisórios; as fantasias nas priorizações; a evitação de ambientes conflituosos; a evitação de exacerbações emocionais; o ato de ir ao âmago das questões decisórias; a preferência pela tarefa do esclarecimento (tares) em detrimento da tarefa da consolação (tacon); a tares sendo
a megameta na evolução consciencial; o fato de as informações externas serem importantes na
objetividade decisória; o autenfrentamento essencial; o fato de a vida funcionar melhor se houver
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priorizações úteis; a substituição das hesitações contumazes por atitudes corajosas; as qualificações humanas aplicadas ao máximo para assistir a si e à Humanidade; o fato da ingenuidade poder significar fraqueza; a transparência permeando o processo reciclador; a evitação da hesitação
nos empreendimentos conscienciais; o poder da reciclagem decidofílica; o ato de deixar legados
positivos para a posteridade; a superação da comoção desestabilizadora; o estado emocional sendo o mais encontradiço na Humanidade; o fato de as comoções poderem propiciar acidentes de
percurso; o fato de ao tomar decisão melhor, dever-se, primeiro, suspender a insatisfatória; a liberdade de se abrir mão de ações infrutíferas; a coragem para abrir mão das atitudes anacrônicas;
o uso contínuo do nível de lucidez na práxis cotidiana; a eficácia comunicativa; as posturas objetivas extrovertidas e com desenvoltura nas relações sociais; a extrapolação pessoal em temas polêmicos ampliando o nível de abertismo para falar sem temor; a quebra de barreiras iniciais nas comunicações cotidianas; a delimitação do momento crítico para melhorar a eficiência decisiva;
a coragem comunicativa para fazer escolhas prioriárias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aplicação da voliciolina; a oposição às inspirações baratrosféricas; a autodeterminação cosmoética capaz de receber a confiança decisiva da equipex amparadora.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo homeostático objetividade-decidibilidade; o sinergismo
vontade inquebrantável–autesforço perseverante.
Principiologia: o princípio evolutivo da acuidade nas autopriorizações; o princípio do
continuísmo existencial com objetividade decisiva; o princípio decisor da quantidade com qualidade; o princípio da imperturbabilidade aplicada às autodecisões; os princípios magnos; o princípio das decisões com objetividade; o princípio de manter a bússola sempre apontada para
o norte evolutivo.
Codigologia: a gradativa depuração teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o ato de não ficar tão somente na teoria do discurso.
Tecnologia: a técnica da potencialização máxima na objetividade decisora; a técnica do
TGV evolutivo; a técnica da manutenção da objetividade diária; a técnica da análise das autodecisões; a técnica da decidibilidade ante as priorizações; a técnica da exaustividade do planejamento decisório; a técnica da objetividade proexogênica; a técnica da autodeterminação diária;
a técnica da mitridização decisória.
Voluntariologia: o voluntário conscienciológico da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito cumulativo das autodecisões sadias resultantes da objetividade
decisora; o efeito de sair de cima do muro; o efeito da objetividade decisiva na ampliação dos
horizontes conscienciais; o efeito das realizações duradouras do autodiscernimento evolutivo;
a decisão errônea enquanto efeito da falta de planejamento acurado; o efeito lastimável da ausência de objetividade em qualquer empreendimento; os efeitos benéficos trazidos pelas decisões assertivas.
Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de decidir com prioridade; as neossinapses oriundas de viver e experienciar novas fases existenciais;
as neossinapses advindas do enfrentamento lúcido nas autodecisões com objetividade; as neossinapses dos cons magnos recuperaados.
Ciclologia: o ciclo da objetividade decisora crescente; o ciclo decisão-ação; o ciclo da
vida humana ou ciclo etário humano; o ciclo proexológico fase preparatória–fase executiva–fase
acabativa; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo da produtividade máxima.
Enumerologia: a objetividade assertiva; a objetividade pragmática; a objetividade autodeterminante; a objetividade prioritária; a objetividade autodesafiante; a objetividade planificada;
a objetividade voliciolínica.
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Binomiologia: o binômio objetividade-harmonia; o binômio presteza na objetivação–
–satisfação na decisão; o binômio homeostático ótima decisão–euforin; o binômio megagescon
publicada–sementeira intrafísica magna; o binômio segundos de loucura (interprisão)–séculos de
reparação (recomposição); o binômio pragmatismo decisório–resultados satisfatórios.
Interaciologia: a interação objetividade decisiva–autodeterminação; a interação reflexão-intenção-escolha; a interação autocrítca racional–escolhas coerentes; a interação câmara
de reflexão–dinâmica operativa; a interação culminante proéxis-compléxis; a interação existência com objetividade–existência com decisões; as vivências compartilhadas nas interação intergeracionais.
Crescendologia: o crescendo vontade débil–volição vigorosa; o crescendo nos resultados quando existe objetividade decisória; o crescendo planejamento acurado–resultados esperados; o crescendo decisório iniciativa-continuidade-acabativa.
Trinomiologia: o trinômio da decisão aqui-agora-já; o trinômio intenção-ação-resultado; o trinômio vontade férrea–intenção sadia–decisão criteriosa; o trinômio decisório iniciativa-continuidade-acabativa.
Polinomiologia: o polinômio objetivar-planejar-decidir-enfrentar; o polinômio clareza-objetividade-realismo-autodecidibilidade; o polinômio objetividade pragmática–vontade férrea–
–intenção sadia–decisão criteriosa; o polinômio decidofóbico autodisplicência–auto-hesitação–
–autovacilação–autoindecisão; o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares.
Antagonismologia: o antagonismo entropia consciencial / objetividade; o antagonismo
amparabilidade / assedialidade; o antagonismo autocorruptibilidade / autocosmoeticidade;
antagonismo mente organizada / mente entrópica; o antagonismo vontade psicossomática
/ vontade mentalsomática; o antagonismo conduta dispersa / conduta linear; o antagonismo
murismo / posicionamento.
Paradoxologia: o paradoxo de o superplanejamento de algo nem sempre resultar em
consecução exitosa; o paradoxo de a objetividade decisória não contemplar a necessária prioridade para o momento evolutivo da conscin dispersiva; o paradoxo de a omissão poder ser, por
vezes, a melhor decisão (omissuper).
Politicologia: a decidocracia; a proexocracia; a objetivocracia; a pragmaticocracia;
a autodeterminocracia; a meritocracia; a priorocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da máxima lucidez aplicada às priorizações decidofílicas; a lei do maior
esforço aplicada nas escolhas assertivas prioritárias.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a definofilia; a raciocinofilia; a logicofilia; a voliciofilia; a objetivofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a voliciofobia; a eliminação dos medos pessoais
e grupais quanto as tomadas de decisões.
Sindromologia: a evitação da síndrome da mediocrização; a evitação da síndrome da
Maria vai com as outras; a superação da síndrome da insegurança; a remissão da síndrome da
dispersão consciencial.
Maniologia: o ato de abolir a mania das postergações; a abulomania; a mania de fazer
média.
Mitologia: a superação do mito sobre a vantagem da indecisão demagógica (murismo);
a eliminação do mito da liberdade consciencial corresponder a deixar-se levar pela vida.
Holotecologia: a definoteca; a decidoteca; a metodoteca; a prioroteca; a evolucioteca;
a experimentoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Decidologia; a Intencionologia; a Voliciologia; a Evoluciologia;
a Objetivologia; a Planejamentologia; a Grupocarmologia; a Priorologia; a Pragmaticologia;
a Determinologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin decidofílica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens proexogenicus;
o Homo sapiens exemplaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: objetividade decisória egocármica = aquela com vistas ao atendimento
prioritário ao mundinho pessoal; objetividade decisória grupocármica = aquela com vistas ao
atendimento prioritário da família nuclear, colegas e integrantes de equipes de trabalho; objetividade decisória policármica = aquela com vistas ao atendimento prioritário às outras consciências,
independentemente de parentesco, afeição ou simpatia, ao modo da prática da tenepes.
Culturologia: a cultura da volição; a cultura da decidofilia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a objetividade decisória, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodecidibilidade: Decidologia; Neutro.
02. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
03. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
05. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
06. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
07. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
08. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
09. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
10. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
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Definição do básico: Definologia; Homeostático.
Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Murismo: Murismologia; Nosográfico.
Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

A OBJETIVIDADE DECISÓRIA DEMONSTRA O ALTO POTENCIAL TEÁTICO DA CONSCIN INTERESSADA NOS AUTENFRENTAMENTOS DO DIA A DIA DESTA EXISTÊNCIA
TENDO EM VISTAS AUTEMPREENDIMENTOS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou aplicar no dia a dia a objetividade decisória com acuidade? Quais resultados obteve?
Bibliografia Específica:
1. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. da 1ª, 2ª e 3ª Ed. Málu Balona; revisora Tatiana Lopes; 188
p.; 8 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilust.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 37 termos; 50
refs.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 77 e 149.
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OBJETIVO PESSOAL
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O objetivo pessoal é o alvo primordial a ser alcançado pela conscin lúcida
na existência intrafísica, por meio dos autesforços gerais diuturnos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo objetivo vem do idioma Latim Escolástico, objectivus, “objetivo”, de objectus, “ação de colocar adiante”. Surgiu no Século XVIII. A palavra pessoal provém
do idioma Latim Tardio, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Autobjetivo. 02. Meta existencial pessoal. 03. Escopo evolutivo
pessoal. 04. Autaspiração. 05. Autodesiderato. 06. Autempenho fundamental. 07. Pretensão
pessoal básica. 08. Projeto pessoal básico. 09. Propósito pessoal essencial. 10. Sentido da vida
pessoal.
Neologia. As duas expressões compostas objetivo pessoal mínimo e objetivo pessoal máximo são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Ausência pessoal de objetivo. 2. Dispersão consciencial.
Estrangeirismologia: o personal goal; as why-how-where-when-how much questions;
o ciclo plan-do-check-act (PDCA); o coaching extrafísico no alcance dos objetivos autevolutivos;
o check-list periódico das ações pró-objetivos; o Administrarium; o Evolutionarium; o upgrade
evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopensenização orientada ao megafoco pessoal.
Fatologia: o objetivo pessoal; o objetivo primordial ideal na vida; o rumo proexológico;
o efeito máximo da proéxis; a demanda do objetivo da megagescon pessoal; a neoperspectiva; os
objetivos comuns; os objetivos de cada dia; a concentração permanente no objetivo proposto;
a conciliação dos objetivos entre as pessoas na maxiproéxis; as estratégias de formulação de objetivos; a definição dos objetivos pessoais; a revisão periódica das próprias metas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossustentação energossomática requerida pelas conquistas evolutivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–intenção cosmoética; o sinergismo coerência-harmonia-convergência dos autobjetivos; o sinergismo objetivos pessoais–objetivos proexológicos–objetivos maxiproexológicos.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio popular “querer é poder”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando os autobjetivos.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio dos autesforços; a teoria do
megafoco consciencial continuado.
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Tecnologia: a agilização da rentabilidade evolutiva aplicada por meta ideal e lógica de
perquirição técnica; a técnica de gerenciamento de projetos; a técnica do cronograma; a técnica
do fluxograma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos potencializadores do alinhamento dos objetivos pessoais; os efeitos otimizadores do registro gráfico dos autobjetivos.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: o objetivo pessoal definido; o objetivo pessoal prioritário; o objetivo
pessoal evolutivo; o objetivo pessoal reeducacional; o objetivo pessoal predeterminado; o objetivo pessoal comunicativo; o objetivo pessoal interassistencial.
Binomiologia: o binômio Prospectiva-Profilaxia; o binômio objetivo-gargalo; o binômio autobjetivos-autovalores; o binômio oportunidade-relevância; o binômio respeito aos autolimites–ousadia criativa.
Interaciologia: a interação autesforço da conscin–assistência do amparador extrafísico
de função; a interação autocrítica-incorruptibilidade.
Crescendologia: o crescendo de realizações rumo ao compléxis; o crescendo do autodiscernimento de vida em vida intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio esperança-aspiração-sonho-realização; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo
prazo–longuíssimo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo indefinição / fixopensenidade; o antagonismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo maxiobjetivo
multiexistencial / miniobjetivo existencial; o antagonismo consumação / tentativa; o antagonismo
vida autodirecionada / pasmaceira evolutiva; o antagonismo objetivar a existência / zanzar pela
vida.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a determinofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a decidofobia minando as autorrealizações.
Sindromologia: os multiobjetivos divergentes na síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito do sonho dourado.
Holotecologia: a evolucioteca; a intermissioteca; a retrocognoteca; a autopesquisoteca;
a recexoteca; a proexoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Megaenfocologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autoproexologia; a Autorrevezamentologia; a Seriexologia; a Prospectivologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus;
o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: objetivo pessoal mínimo = o escopo do cientista eletronótico ou filósofo
convencional centrados tão só no momento evolutivo e na vida humana efêmera; objetivo pessoal
máximo = o escopo do conscienciólogo interessado na vida, no momento evolutivo e também no
futuro imediato das existências humanas sucessivas e no autorrevezamento multiexistencial.
Culturologia: a cultura da Perspectivologia Evolutiva; a cultura da produtividade.
Opções. Sob a ótica da Decidologia, os autobjetivos gravitam sempre entre duas opções
antagônicas, por exemplo, estas 10, dispostas na ordem alfabética, sendo a primeira decididamente melhor:
01. Autobjetivo quanto à abrangência: universalista ou egocêntrico.
02. Autobjetivo quanto à Cosmoética: responsável ou inconsequente.
03. Autobjetivo quanto à Cronêmica: oportuno ou extemporâneo.
04. Autobjetivo quanto à executabilidade: factível ou irrealizável.
05. Autobjetivo quanto ao autodesenvolvimento: evolutivo ou regressivo.
06. Autobjetivo quanto à objetividade: realista ou fantasioso.
07. Autobjetivo quanto ao teor: mentalsomático ou psicossomático.
08. Autobjetivo quanto à perspectiva: cosmovisiológico ou monovisiológico.
09. Autobjetivo quanto à relevância: prioritário ou secundário.
10. Autobjetivo quanto à transparência: explícito ou implícito.
Planejamento. Eis, por exemplo, 25 questionamentos, listados em ordem lógica, para
o planejamento do alcance de certo objetivo pessoal:
01. Identificação. Qual o objetivo pessoal a ser investido?
02. Autossinceridade. Qual a intenção real desta aspiração?
03. Utilidade. Qual a razão de ser desta pretensão? Qual a serventia?
04. Benefício. Quem será beneficiado?
05. Custo. Qual o preço a ser pago?
06. Autodiscernimento. Vale a concentração dos autesforços?
07. Contexto. O momento é adequado?
08. Prioridade. Qual é o grau de prioridade? É relevante?
09. Mensurabilidade. Qual o resultado esperado?
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Consecução. Como será realizado?
Alternativas. Há alternativas?
Definição. Qual a melhor alternativa?
Estratificação. Quais as etapas necessárias?
Hierarquização. Qual a ordem de realização destas etapas?
Cronêmica. Quanto tempo a ser despendido?
Motivação. Quanto de empenho será requerido?
Disponibilidade. Há disponibilidade pessoal?
Instrumental. Quais recursos serão necessários?
Efetividade. Quais autocompetências serão demandadas?
Capacitação. Como adquirir as autocompetências faltantes?
Parceria. Quem será envolvido?
Prevenção. Quais as possíveis falhas e imprevistos?
Opção. Como resolver cada falha e imprevisto?
Efeitos. Quais serão as repercussões prováveis?
Monitoramento. Quais as ferramentas de acompanhamento das ações?
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o objetivo pessoal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
02. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
03. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
05. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
06. Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
09. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
10. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
11. Meta optata: Autevoluciologia; Neutro.
12. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
14. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.
15. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

A QUALIDADE OU NATUREZA DO OBJETIVO PESSOAL
EXPLICITA, AO MODO DE SÍNTESE PRIORITÁRIA, O NÍVEL EVOLUTIVO E COSMOÉTICO DO MICROUNIVERSO
CONSCIENCIAL DA PERSONALIDADE INTRAFÍSICA.
Questionologia. Qual o objetivo de se viver nesta dimensão humana para você, leitor ou
leitora? Você concorda ou discorda dos objetivos evolutivos propostos pela Conscienciologia?
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OBJETIVO PRIORITÁRIO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O objetivo prioritário é a meta máxima da conscin lúcida, homem ou mulher, buscada na vida intrafísica, constituída por intermédio de todos os elementos indispensáveis
exigidos pela evolução consciencial, pessoal, na estrutura do grupo evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo objetivo vem do idioma Latim Escolástico, objectivus, “objetivo”, de objectus, “ação de colocar adiante”. Surgiu no Século XVIII. O termo prioritário procede
do idioma Francês, prioritaire, “prioritário”, de priorité, “prioridade”, e este do idioma Latim,
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”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Objetivo máximo. 02. Objetivo racional. 03. Objetivo lógico.
04. Objetivo técnico. 05. Objetivo ideal. 06. Objetivo explícito; objetivo objetivo. 07. Megafoco dinâmico. 08. Síntese laboral. 09. Vida com perspectiva. 10. Acabativa existencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo objetivo:
inobjetividade; megaobjetivo; miniobjetivo; objetivação; objetivada; objetivado; objetivar; objetividade; objetivo-fim.
Neologia. As duas expressões compostas objetivo prioritário elementar e objetivo prioritário superior são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Inobjetividade pessoal. 02. Dispersividade consciencial. 03. Objetivo ilógico; objetivo repressivo. 04. Objetivo mimético dispensável. 05. Objetivo anticosmoético. 06. Conscin despriorizada. 07. Atelia. 08. Vida omissa deficitária. 09. Vida sem perspectiva. 10. Inacabativa existencial.
Estrangeirismologia: a condição do full time aplicada ao mesmo objetivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
da automaturidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Objetivemos
os objetivos. Existem objetividades sutis.
Filosofia: o objetivismo da Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os pensenes objetivos; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o objetivo prioritário; o desiderato básico da vida consciencial; o objetivo útil
mais objetivo; o objetivo-fim tarístico; o objetivo alcançável ou factível; a autodefinição existencial; a intencionalidade cosmoética; a objetivação do subjetivismo; a autoconcentração no objetivo proposto; as exemplificações pessoais objetivas; a dedicação em tempo integral; o verdadeiro
sentido da vida; a autorganização; a hiperacuidade consciencial; a inteligência evolutiva (IE); a fixação no megafoco do momento evolutivo; a realidade objetiva; as metas transparentes; o objetivo magno do melhor para todos; os interesses libertários da conscin eliminando as interprisões
grupocármicas; a recéxis objetiva; os adcons; os extracons; o voluntariado conscienciológico; as
diretrizes intencionais das causas magnas; a megameta do momento evolutivo; a colocação da
Megaescola Terrestre predominando à frente do Mega-hospital Terrestre; o completismo da programação existencial (proéxis) da tares.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a realidade interdimensional; o objetivo multidimensional; a autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Paraeducação; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: o objetivo terapêutico; o objetivo autevolutivo; o objetivo interassistencial; o objetivo cosmoético; o objetivo libertário; o objetivo predeterminado; o objetivo inafastável.
Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Polinomiologia: o polinômio esperança-aspiração-sonho-realização.
Antagonismologia: o antagonismo indefinição / fixopensenidade; o antagonismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a determinofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a evolucioteca; a intermissioteca; a retrocognoteca; a autopesquisoteca;
a recexoteca; a proexoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Autovivenciologia; a Autodefinologia; a Autocriteriologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens paratechnologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: objetivo prioritário elementar = a consecução da autorreciclagem existencial (recéxis); objetivo prioritário superior = a consecução da autorreciclagem intraconsciencial (recin).
Priorologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, a Enciclopédia da Conscienciologia oferece em dezenas de verbetes e especialidades, extensos e profundos leques de objetivos, propósitos
e ações megafocais, intra e extraconscienciais, para a conscin lúcida, interessada na autevolução,
dependendo tão somente da vontade e da intenção, ou da escolha criteriosa e prioritária.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o objetivo prioritário, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
2. Atelia: Autopesquisologia; Neutro.
3. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
4. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
5. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
6. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
7. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.

A QUALIDADE DO OBJETIVO PRIORITÁRIO, DINÂMICO,
VARIA E EVOLUI COM O PERPASSAR DAS FASES DA VIDA HUMANA, DAS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E DA MATURIDADE DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Qual a qualidade do objetivo prioritário pessoal, hoje, para você? Tal
qualidade está estacionária ou dinamizada?

Enciclopédia da Conscienciologia

15863

OBJETO AJUSTADO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O objeto ajustado é a coisa material, instrumento, dispositivo, apetrecho,
utensílio, ferramenta, móvel, mercadoria ou artigo perfeitamente amoldado, com exata adequação, às próprias finalidades e ao emprego ergonômico, anatômico e fisiológico aplicável e esperado pelo usuário, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo objeto vem do idioma Latim, objectus, “ação de pôr adiante; interposição; barreira; objeto que se apresenta aos olhos”. Surgiu no Século XV. A palavra ajustado
deriva também do idioma Latim, justus, “justo; legítimo; razoável; normal; regular; que convém”.
Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Objeto acertado. 2. Objeto afinado. 3. Objeto combinado. 4. Objeto
bem adaptado. 5. Objeto ergonômico. 6. Objeto apropriado. 7. Adequação homem-objeto.
8. Adorno consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo ajuste: ajustabilidade; ajustada; ajustado; ajustador; ajustadora; ajustagem; ajustamento; ajustar; ajustável; ajustura; ajusturar; desajustada; desajustado; desajustamento; desajustar; desajuste.
Neologia. As duas expressões compostas objeto ajustado primário e objeto ajustado
evoluído são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Objeto desajustado. 2. Objeto inadaptado. 3. Objeto maladaptado.
4. Objeto descombinado. 5. Objeto inapropriado. 6. Objeto inadequado. 7. Objeto defeituoso.
Estrangeirismologia: o sober man; o instrumento top de linha.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à Somatologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem
objetos superescravizantes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o objeto ajustado; o cérebro humano como sendo o megaobjeto ajustado; os
artefatos do saber; o ajuste fino nos múltiplos setores da vida intrafísica; a autossatisfação com
o emprego correto das coisas do Cosmos; a praticidade; o pragmatismo; o sistema nervoso simpático; o objeto ajustado no Direito; os objetos excessivos; as alfaias; os adornos; os enfeites; os ornatos; os atavios; os paramentos; a dispensa dos trecos, troços e tranqueiras; a eliminação dos bagulhos energéticos; a interiorose atuante negativamente sobre a vida doméstica; o conservantismo
estagnador; o conservadorismo fossilizante; o desleixo contra a manutenção da saúde; o leito maladaptado ao soma; a mesa do escritório malacabada; a cadeira cambeta; as duas mãos esquerdas;
o objeto pendente, há meses, para ser trocado por outro; a compra errada; a Antiergonomia; a melhoria da vida por meio do autocalculismo cosmoético; o planejamento da autovivência; as medidas acertadas; o grau certo de ajustamento; o encaixe das coisas à volta da conscin; o objeto
“a cara da pessoa”; o acessório funcionante; a regulação dos instrumentos com precisão; a ferramenta calibrada; o instrumento musical afinado; o equipamento moderno; a instrumentalidade da
conscin; o ferramental da pessoa; os móveis mais funcionais; os objetos de uso pessoal mais apropriados; o terno impecável; o carro mais adequado à estatura do proprietário; a prótese auditiva;
a prótese ocular; o marcapasso cardíaco; o corpo humano como sendo o melhor objeto ajustado,
contudo, sendo de preferência, o macrossoma.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio “se não é bom, não adianta fazer maquilagem”; o princípio
da otimização; o princípio do detalhismo; o princípio da utilidade.
Teoriologia: os limites e possibilidades da teoria e prática da Ergonomia.
Tecnologia: a Tecnologia Biônica.
Laboratoriologia: os laboratórios da Conscienciologia sem máquinas.
Efeitologia: os efeitos colaterais dos objetos.
Enumerologia: o instrumento adequado; o dispositivo acertado; o apetrecho exato;
o utensílio funcionante; a peça original; o mecanismo engraxado; o móvel ergonômico.
Binomiologia: o binômio força presencial–ferramental ajustado.
Interaciologia: a interação Homem-máquina; a interação ajustagem instrumental–ajustagem consciencial; o design de interação.
Crescendologia: o crescendo força presencial–porte correto.
Trinomiologia: o trinômio corpo–casa–coisa material.
Antagonismologia: o antagonismo abertura da fartura / travão da miséria; o antagonismo na Arquitetura funcionalidade / Estética.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a decidofobia pessoal.
Mitologia: o objeto sacralizado como sendo mitomania.
Holotecologia: as tecas em geral; a somatoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ergonomia; a Harmoniologia; a Holotecologia; a Cerebrologia; a Cerebelologia; a Parageneticologia; a Psicomotricidade; a Ambilevologia;
a Traumatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o ambílevo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a ambíleva.
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Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens recexis; o Homo sapiens dynamicus; o Homo sapiens maxilinearis; o Homo sapiens praeparatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: objeto ajustado primário = a sinalética energética e parapsíquica dentro
do universo da Parapercepciologia; objeto ajustado evoluído = a vivência da autodesperticidade
dentro do universo da Interassistenciologia.
Culturologia: a cultura da Ergonomia.
Argumentologia. Segundo a Autodiscernimentologia, quem usa instrumentos desajustados, ou exigindo reparos e ajustes, em geral carece também de ajustes intraconscienciais quanto
à autorganização.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o objeto ajustado, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ambílevo: Cerebelologia; Nosográfico.
02. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
06. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
08. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
09. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
10. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

OS OBJETOS BEM ADAPTADOS AO CORPO HUMANO
E À VIDA EM GERAL SÃO INDISPENSÁVEIS À AUTORGANIZAÇÃO DA CONSCIN LÚCIDA QUANDO PRETENDENTE
À CONDIÇÃO DA DESPERTICIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, somente emprega objetos bem adaptados a você
mesmo? As roupas se adaptam e vestem perfeitamente de acordo com o corpo humano em você?
Há objetos maladaptados relacionados a você? Você sacraliza objetos?
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OBJETO RITUAL
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O objeto ritual é a realidade ou coisa material ou extrafísica, instrumento,
dispositivo, apetrecho, utensílio, ferramenta, móvel, mercadoria, artigo ou atributo consciencial
perfeitamente amoldado, com exata adequação, às próprias finalidades e ao emprego ergonômico,
anatômico, parergonômico, paranatômico, fisiológico e parafisiológico aplicável e esperado pelo
usuário, homem, mulher, conscin ou consciex.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo objeto vem do idioma Latim, objectus, “ação de pôr adiante; interposição; obstáculo; barreira; objeto que se apresenta aos olhos; tranqueira”. Surgiu no Século XV.
A palavra ritual deriva também do idioma Latim, ritualis, “conjunto de ritos; que trata dos ritos”,
e este de ritus, “rito; cerimônia religiosa; uso; costume”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Objeto pessoal. 2. Paraobjeto pessoal. 3. Instrumento ritual.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo objeto: canto-objeto; mulher-objeto; objeto-atrator; objeto-muleta; objeto-símbolo; paraobjeto; porta-objeto.
Neologia. As 3 expressões compostas objeto ritual, objeto ritual intrafísico e objeto ritual extrafísico são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Consciência. 2. Cosmos.
Estrangeirismologia: o instrumento top de linha; o piercing dispensável; o rapport com
o objeto novo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à parapercuciência autevolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolução; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o objeto ritual; os badulaques da conscin típica, moderna; os objetos naturais,
artificiais e extrafísicos; o objeto concreto; o objeto abstrato; o objeto-atrator; o objeto-muleta;
o objeto evolutivo; o acúmulo de objetos pessoais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o duplo dos objetos materiais; a psicometrização dos objetos; os
objetos portadores de energias suspeitas ou bagulhos energéticos; o paraobjeto.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciência–energia consciencial–Cosmos.
Principiologia: o princípio da otimização; o princípio do detalhismo; o princípio da utilidade.
Teoriologia: os limites e possibilidades da teoria e prática da Ergonomia e da Parenergonomia.
Tecnologia: a Tecnologia Biônica; a Paratecnologia Parabiônica. Quando os objetos rituais, em qualquer dos setores básicos das experiências conscienciais, passam de 10, evidencia
a autodesorganização técnica da conscin. Tal estado nocivo de coisas ocorre mais com as mulheres no setor dos objetos visuais, implicando na perda do paradeiro temporário de objetos pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Holotecologia.
Efeitologia: o efeito halo do somatório de conhecimentos libertários.
Binomiologia: o binômio memória pessoal–objetos pessoais; o binômio profissão pessoal–objetos pessoais; o binômio força presencial–ferramental ajustado.
Interaciologia: a interação Homem-máquina; a interação ajustagem instrumental–ajustagem consciencial; o design de interação homem-máquina.
Crescendologia: o crescendo força presencial–porte correto.
Trinomiologia: o trinômio corpo–casa–coisa material.
Antagonismologia: o antagonismo abertura da fartura / travão da miséria; o antagonismo na Arquitetura funcionalidade / Estética; o antagonismo feminino profissão executiva / objetos visuais; o antagonismo conteúdo / moldura; o antagonismo objetos úteis / objetos inúteis.
Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma perecível.
Politicologia: a democracia; a automotocracia.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a decidofobia pessoal.
Sindromologia: a síndrome da acumulação.
Maniologia: a mania de colecionar objetos inúteis.
Mitologia: o objeto sacralizado como sendo mitomania.
Holotecologia: as tecas em geral; a somatoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia;
a Evoluciologia; a Cerebrologia; a Cerebelologia; a Parageneticologia; a Psicomotricidade; a Autodiscernimentologia; a Somatologia; a Ergonomia; a Parergonomia; a Harmoniologia; a Sociologia; a Etologia; a Parassociologia; a Sistematologia; a Memoriologia; a Cronologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa hiperativa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens dynamicus; o Homo sapiens maxilinearis; o Homo sapiens praeparatus; o Homo sapiens parapsychicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: objeto ritual intrafísico = a carteira pessoal com a cédula de identidade;
objeto ritual extrafísico = o paramicrochip pessoal.
Culturologia: a cultura da técnica do detalhismo evolutivo; a cultura técnica da Ergonomia e da Parergonomia.
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, dispostos na ordem
funcional, 4 categorias de objetos rituais, básicos, de acordo com os setores fundamentais da vida
consciencial, física e extrafísica:
1. Objetos rituais sociais: avulsos; o celular; a carteira de documentos; a cédula de
identidade; o CIC; o CPF; o cartão de saúde; os cartões de crédito; o talão de cheques; o dinheiro
miúdo.
2. Objetos rituais visuais: somáticos; o cérebro; o soma; o macrossoma; o vestuário; os
óculos; o chapéu; o boné; o guarda-chuva; a sombrinha; o chaveiro; a chave de casa; a chave do
carro pessoal; o lenço; a bolsa feminina; a pasta de executivo; a mochila; as joias; a aliança; os
anéis; o colar; a pulseira; o broche; o relógio de pulso.
3. Objetos rituais intelectuais: profissionais; os artefatos do saber; a caneta; o memo;
a agenda pessoal; o laptop; o palmtop.
4. Objetos rituais extrafísicos: holossomáticos; o paraobjeto; os instrumentos extracerebrais; o paracérebro; o autopensene; a vontade; a intenção; o paramicrochip.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o objeto ritual, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ambílevo: Cerebelologia; Nosográfico.
02. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
06. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
08. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
09. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
10. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

OS INSTRUMENTOS SÃO INDISPENSÁVEIS À EVOLUÇÃO
DA CONSCIÊNCIA, SENDO RELEVANTE A MELHORIA
DO RELACIONAMENTO PESSOAL COM OS OBJETOS,
EM GERAL, EM TODOS OS RITOS DA EXISTÊNCIA.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com os objetos pessoais? Para
você a racionalidade predomina nos relacionamentos com os objetos em geral?
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OBSCURIDADE
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A obscuridade é a condição ou estado de algo ou alguém sem luz, claridade, clareza, inteligibilidade ou lucidez, notadamente quanto à comunicabilidade (Comunicologia,
Parapedagogiologia), à linguagem (Conformática, Filologia) e ao esclarecimento (Holomaturologia; Interassistenciologia, tares).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo obscuridade vem do idioma Latim, obscuritas, “escuridão; escuridade”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Obscureza. 02. Escuridade; escuridão. 03. Obscurantismo; obscurecimento. 04. Ambiguidade. 05. Confusão; entropia. 06. Acobertamento; apagão; blecaute.
07. Incomunicabilidade. 08. Ignorância; incompreensibilidade; indiscernimento. 09. Mistério.
10. Noite.
Neologia. Os 3 vocábulos miniobscuridade, maxiobscuridade e megobscuridade são
neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 01. Clareza; claridade. 02. Lucidez. 03. Comunicabilidade. 04. Iluminação. 05. Ordeirismo. 06. Autodiscernimento. 07. Compreensibilidade. 08. Sapiência.
09. Revelação. 10. Alvorada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autopercuciência.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a obscuridade; a obscuridão espessa; a obscureza; o obscurecimento; o obscurantismo; o obscuro; a semiobscuridade; a meia-luz; a penumbra; o lusco-fusco; as trevas;
o apagão; o blecaute; a imperceptibilidade; o subdiscernimento; a desconcentração; o acriticismo;
a obnubilação; o obumbramento; a falta de lucidez; o medievalismo; a obscuridade intelectual;
a nebulosidade mentalsomática; a obscuridade filosófica; as filosofices; a hipolucidez; o ininteligível; a desinformação; a douta ignorância; as contradições; os segredos profissionais; a desfocagem do essencial; as hiporreflexões; as minipesquisas; a vacuidade mental; a incompreensibilidade; o mateológico; o mistério; o enigma; o indecifrado; o encriptado; o secretismo; o hermético;
o pseudônimo; a sociedade secreta; a amaurose; o carrancismo; a complexidade da consciência;
a claridade; a iluminação; o descortino; a exatidão da exposição; a acurácia; o superentendimento
do prioritário; o autojuízo crítico; a hiperacuidade; a hololucidez; a holomaturidade; a cosmovisão; a omniclarividência; o anonimato do Serenão; a antipodia dia-noite.
Parafatologia: a Baratrosfera.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Antagonismologia: o antagonismo claro / escuro; o antagonismo farol / nevoeiro.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Comunicologia; a Parapedagogiologia;
a Linguística; a Filologia; a Estilística; a Orismologia; a Terminologia; a Nomenclatura; a Cos-
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movisiologia; a Lógica; o Racionalismo; a Parazetética; a Mateologística; o Hermetismo;
a Criptografia; a Sofística; o Ignorantismo; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin poliédrica.
Masculinologia: o obscurecedor; o obscurante; o obscurantista; o confusino; o pré-serenão vulgar; o clarividente; o faroleiro; o agente retrocognitor; o minidissidente; o evoluciólogo.
Femininologia: a obscurecedora; a obscurante; a obscurantista; a confusina; a pré-serenona vulgar; a clarividente; a agente retrocognitora; a minidissidente; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniobscuridade = a ideia mateologística; maxiobscuridade = a condição
do anonimato do Serenão ou Serenona; megobscuridade = a hipótese racional do primopensene.
Clarificação. Segundo a Pensenologia, a clarificação autopensênica é processo didático
embasado na linearidade racional e lógica da autopensenização.
Clareza. Sob a ótica da Parafatuística, importa observar, com racionalidade, o fato: clareza não é concisão, basta analisar a conversa tatibitate e o estilo telegráfico.
Comunicologia. No âmbito da Conformática, sem a Filologia, a Linguística, a Comunicologia, a Pedagogia e a Priorologia, a obscuridade predomina sempre sobre a comunicabilidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a obscuridade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Antilogismo: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
3. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
4. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
5. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
6. Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
7. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.

O PÉRIPLO EVOLUTIVO DO PRINCÍPIO CONSCIENCIAL
TEM O SURGIMENTO NA ESCURIDÃO DA PLACENTA BÁSICA, OU NA EMBRIOLOGIA, ATÉ AO ÁPICE DA ILUMINAÇÃO DO AUTODISCERNIMENTO DA CONSCIEX LIVRE.
Questionologia. Você vive em qual nível de obscuridade perante as prioridades da evolução no Cosmos? Qual a lacuna mais insondável na holocognição para você, hoje?
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OBSERVAÇÃO ATENTA
(COGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A observação atenta é o ato ou efeito de olhar, sondar e esquadrinhar, com
interesse e concentração mental, o ambiente, circunstâncias, coisas, seres, consciências e realidades em qualquer dimensão existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra observação provém do idioma Latim, observatio, “observação,
atenção”. Apareceu no Século XV. O vocábulo atento procede também do idioma Latim, attentus, “dirigido, inclinado para, que presta atenção”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Observação concentrada. 2. Observação atilada. 3. Observação acurada. 4. Observação interessada. 5. Observação detalhista.
Neologia. As duas expressões compostas miniobservação atenta e maxiobservação atenta são neologismos técnicos da Cogniciologia.
Antonimologia: 01. Observação desatenta. 02. Observação casual. 03. Observação ordinária. 04. Observação displicente. 05. Observação inconsequente. 06. Observação retardada.
07. Observação desfocada. 08. Observação inexata. 09. Observação apressada. 10. Observação
irreflexiva.
Estrangeirismologia: a observação sub silentio.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Observação exige
lucidez.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Indigenciologia. Não se precisa de dinheiro para fazer pesquisa, não é o cifrão fator
sine qua non, impeditivo de proceder investigações evolutivas. Quem pensa assim, ou defende tal
dependência dinheirista é a pessoa, antes de tudo, interesseira. Pode-se fazer muita pesquisa significativa através da simples observação no dia a dia. Interessa, antes de tudo, a autolucidez”.
2. “Observação. Tudo no Cosmos exige observação atenta quanto aos detalhes da finalidade, o tempo todo, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. A pua e o punhal servem para perfurar, contudo, com objetivos extremamente diferentes”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da curiosidade investigativa; o abertismo autopensênico; a autoconsciência pensênica expandida pela observação atenta; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a observação atenta; o ato de observar com cuidado; a ação de fixar ou dirigir
a vista com atenção redobrada sobre o objeto de observação; a observação crítica; a observação
técnica; a observação racional; a observação criteriosa, a observação sistematizada; a capacidade
de manter os olhos e paraolhos abertos para observar tudo em torno; a atitude de tatear com os
olhos; a expressão trazer de olhos; o olhar fluido do observador-pesquisador; a observação dos
fatos externos à consciência; a observação dos fatos intraconscienciais (introspecção); a observação detalhada das sensações ou vivências pessoais do momento; a observação da sincronicidade
entre fatos e parafatos; a observação das sutilezas; a vida diária enquanto laboratório de aprendizagem evolutiva; a visão; a capacidade de vigilância; a autossuperação da autodesmotivação pesquisística; a evitação da inatividade investigativa; o descarte da distração rotineira; a eliminação
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do mau hábito de ignorar a intra e extraconsciencialidade; a diminuição do universo da ignorância
pessoal pela observação atenta; os instrumentos ópticos capazes de permitir a observação acurada; a oportunidade de observação; as maneiras de observação; a ampliação do foco de observação; a posição estratégica ideal para observação; o ponto de observação; a angulagem da observação; o cenário; o campo do observado; os elementos disponíveis; as janelas de observação; a investigação científica; a coleta de informações relevantes; a observação grafada; o diário de campo; a Escala de Observação Humana.
Parafatologia: a capacidade de parobservação atenta; a clarividência viajora enquanto
observação concentrada remota; a paraatenção; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego da frontochacralidade; a observação multidimensional; a autoscopia projetiva;
a Escala de Observação da Consciência Projetada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo curiosidade pesquisística sadia–observações técnicas;
o sinergismo evolutivo visão dos olhos–paravisão dos paraolhos.
Principiologia: a aplicação do princípio da descrença (PD) ante a observação das realidades e pararrealidades; o princípio da autopesquisa; o princípio das verdades disponíveis para
todos aqueles com olhos de enxergar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a intencionalidade na
observação atenta; o código pessoal de conduta do observador alerta.
Teoriologia: as teorias de percepção; as teorias cognitivas; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria e a prática do autodidatismo cosmovisiológico; a teoria da recuperação
das unidades de lucidez (cons).
Tecnologia: a técnica da observação analítica; a técnica do detalhismo na observação
atilada; a técnica do sobrepairamento analítico aplicada à observação atenta; a técnica da autobservação racional; a técnica da observação participante parapsíquica.
Laboratoriologia: a observação atenta no laboratório da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da
Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito autelucidativo dos conhecimentos apreendidos pela observação atilada; o efeito autodespertológico da observação acurada profícua ininterrupta; o efeito cosmovisiológico da observação atenta às realidades.
Neossinapsologia: as neossinapses dos aprendizados ou lições adquiridas pela observação de fatos e parafatos enriquecedores; as neossinapses oriundas da ampliação da mundividência pela observação atenta ao microcosmo da Consciência e ao macrocosmo do Universo.
Ciclologia: o ciclo ver-conhecer-entender-saber; o ciclo observar-apreender-registrar.
Enumerologia: a observação atenta inteligente; a observação atenta direta; a observação atenta orientada; a observação atenta imparcial; a observação atenta panorâmica; a observação atenta simultânea; a observação atenta participante.
Binomiologia: o binômio autobservação-heterobservação; o binômio fonte-observador;
o binômio sondagem-perquirição; o binômio observação física–observação extrafísica.
Interaciologia: a interação observador-observado; a interação atributos mentaissomáticos–atributos parapsíquicos; a interação binocular visão cerebral–cosmovisão paracerebral.
Crescendologia: o crescendo observação-autocognição-autatilamento; o crescendo microvisão-macrovisão.
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Trinomiologia: o trinômio observador–participante–objeto de experiência; o trinômio
interesse-apreço-satisfação pelo ato de observar; o trinômio observação-leitura-reflexão; o trinômio observação atenta–escuta técnica–olho clínico; o trinômio tempo-paciência-hiperacuidade;
o trinômio sensibilidade apurada–observação reflexiva–vivacidade intelectual; o trinômio observação acurada–autodespertamento–auto-hiperacuidade.
Polinomiologia: o polinômio observar detidamente–investigar rigorosamente–inquirir
escrupulosamente–analisar pacientemente.
Antagonismologia: o antagonismo autodisposição para observar / inaptidão à observância; o antagonismo destemor cosmoético cogniciológico / ignávia cogniciológica; o antagonismo autodesvendamento neofílico / autovendagem neofóbica; o antagonismo monovisão mentecapta / cosmovisão superlúcida.
Politicologia: a lucidocracia; a analiticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao descortínio das realidades e pararrealidades; a lei do maior esforço investigativo.
Filiologia: a atenciofilia; a cognofilia; a intelectofilia.
Fobiologia: a escopofobia; a blemofobia, a oftalmofobia; a neofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a observação desfocada na síndrome da dispersão consciencial; o hábito improdutivo da inobservância na síndrome da pressa; a saída da síndrome do avestruzismo;
o desvencilhamento da síndrome da alienação; a síndrome do voyeur.
Holotecologia: a cognoteca; a pensenoteca; a pesquisoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Atenciologia; a Dissecciologia; a Pesquisologia; a Analiticologia; a Lucidologia; a Parapercepciologia; a Cosmanálise;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o detetive conscienciológico; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o contemplador; o espectador; o observador atento;
o personagem Auguste Dupin; o personagem Sherlock Holmes.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a contempladora; a espectadora; a observadora
atenta.
Hominologia: o Homo sapiens observatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniobservação atenta = o ato de observar, em detalhes, as reações intraconscienciais nas interrelações pessoais; maxiobservação atenta = a atitude de observar, acuradamente, ao mesmo tempo, as sensações íntimas e parapercepções durante fenômeno parapsíquico.
Culturologia: a cultura da observação cosmoética; a cultura da autodespertez; a cultura da Omnicogniciologia; a cultura da autocognição multidimensional.
Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 confrontos técnicos elucidativos
entre características relacionadas à observação atenta e à observação descuidada:
Tabela – Confronto Observação Atenta / Observação Descuidada
Nos
01.

Observação Atenta

Observação Descuidada
Dispersão psicológica

03.

Monofoco imperturbável
Autoconcentração mental
superfixada
Autoconsciência observadora

04.

Consideração aos minidetalhes

Ausência de argúcia às minúcias

05.

Esmiuçamento investigativo tenaz

Indiferença perquisitiva habitual

06.

Hiperacuidade pesquisística

Incuriosidade pesquisística

07.

Olhar além do trivial

Ver sem enxergar o prioritário

08.

Perspicácia mentalsomática

Miopia mentalsomática

09.

Raciocínio (para)factualístico

Raciocínio simplista

10.

Racionalidade (para)científica

Monopólio da imaginação

02.

Alheamento consciencial
Senso de observação embotado

Taxologia. No universo da Observaciologia, eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 20 categorias ou tipos de observação:
01. Observação astronômica: o ato de observar o céu noturno, as estrelas e astros.
02. Observação bioecológica: o ato de observar os pormenores ou as minúcias da vida
(fauna e flora) na paisagem natural.
03. Observação cênica: o ato de observar a cena, representação ou peça teatral.
04. Observação conscienciometrológica: o ato de observar a autexposição ou autexplicitação da conscin-cobaia.
05. Observação contextual: o ato de observar o contexto ou paracontexto sob análise.
06. Observação criminalística: o ato de observar as evidências físicas ou indícios de
crimes (Ciência forense).
07. Observação de obra artística: o ato de observar os detalhes da obra de arte.
08. Observação de operação cirúrgica: o ato de observar a realização de intervenção
operatória (o anfiteatro cirúrgico).
09. Observação estética: o ato de observar a harmonia das formas ou a beleza física.
10. Observação etológica: o ato de observar a maneira de agir ou o comportamento das
conscins ou consciexes (paraetológica).
11. Observação experimental: o ato de observar a realização de experimento científico.
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12. Observação fenomenológica: o ato de observar o fenômeno físico ou parapsíquico.
13. Observação fotográfica: o ato de observar as minudências de imagens.
14. Observação historiológica: o ato de observar o evento, ocorrência ou acontecimento histórico ou para-histórico.
15. Observação holofisiológica: o ato de observar o funcionamento correto das coisas.
16. Observação holopensênica: o ato de observar o padrão pensênico formado e fixado no ambiente ou parambiente circundante.
17. Observação meteorológica: o ato de observar as mudanças climáticas.
18. Observação militar: o ato de observar os movimentos do adversário ou oponente.
19. Observação náutica: o ato de observar o horizonte para monitoramento e busca de
sinais de terra (cesto da gávea ou periscópio).
20. Observação textual: o ato de observar o conteúdo e forma (confor) de obra escrita.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a observação atenta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Endovisão: Autopesquisologia; Neutro.
08. Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
09. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
10. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
12. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
14. Senso de observação: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

A OBSERVAÇÃO ATENTA POSSIBILITA À CONSCIÊNCIA
SAIR DO AUTOMATISMO MENTAL INCONSCIENTE E AMPLIAR A CONSCIENCIALIDADE QUANTO ÀS REALIDADES
E PARARREALIDADES DA VIDA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui o hábito de observar atentamente o micro
e macrouniverso consciencial? Ou ainda predomina a reação de avestruzismo, mantendo os olhos
e paraolhos fechados para não ver a si próprio(a) e o entorno?
Bibliografia Específica:
1. Konnikova, Maria; Perspicácia: Aprenda a Pensar como Sherlock Holmes (Mastermind: How to Think
Like Sherlock Holmes); trad. Cristiana de Assis Serra; 234 p.; 8 caps.; 9 fotos; 3 ilus.; Elsevier; Rio de Janeiro; RJ; 2013;
páginas 57 a 97.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 22, 191, 286, 1.047,
1.156 e 1.331.
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3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 630, 852
e 1.120.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 853 e 1.156.
5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150
caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções
do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60
tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;
2a Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2002; página 115.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 126 e 67 a 571.
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OBSOLESCÊNCIA PSICOSSOMÁTICA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A obsolescência psicossomática é a condição de deterioração, decrepitude
e fossilização dos recursos comocionais da conscin, derivados da retaguarda evolutiva do psicossoma, exigindo a reciclagem por meio dos recursos racionais, discernidores e avançados do mentalsoma.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo obsolescência procede do idioma Latim, obsolescens, “cair em
desuso”, e este de obsolere, “não estar mais em uso; perder a força; debilitar-se”. A palavra obsoleto apareceu no Século XIII. O termo obsoletar surgiu no Século XX. O elemento de composição psico deriva do idioma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O vocábulo
soma provém do mesmo idioma Grego, soma, “relativo ao corpo; o corpo humano em oposição
à alma”. A palavra psicossoma apareceu em 1958.
Sinonimologia: 1. Obsolescência comocional. 2. Obsolescência instintual.
Neologia. As 3 expressões compostas obsolescência psicossomática, obsolescência psicossomática artística e obsolescência psicossomática religiosa são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Reciclagem mentalsomática. 2. Reciclagem racional.
Estrangeirismologia: a avant-garde consciencial; a opção pelo front existencial; o esforço para integrar a intelligentsia evolutiva; a conclusão do timeline da autevolução intrafísica;
a construção do strong profile evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das autopriorizações evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da vanguarda evolutiva; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o alcance do primado do megapen na
megapensenização pessoal.
Fatologia: a obsolescência psicossomática; a reciclagem mentalsomática; o desenvolvimento consciencial vida após vida intrafísica; as manifestações emocionais tornadas gradativamente anacrônicas perante a autoconsciencialidade; o amadurecimento psicossomático determinando as últimas existências quadriveiculares; a cessação definitiva da autexpressividade psicossômica; a hiperrecéxis no abandono definitivo de qualquer vinculação planetária.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a passagem para a existência univeicular; a cosmoconsciencialidade
ininterrupta; a hipótese mateológica da futura obsolescência mentalsomática culminando com
a manifestação consciencial pura, sem qualquer veículo de manifestação.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da evolução consciencial inarredável e infinita; o princípio
da insaturabilidade autocognitiva quanto ao Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estipulando o limite de acesso às
neoverpons; os códigos culturais obsoletos.
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Teoriologia: a teoria do holossoma.
Tecnologia: as técnicas da linearidade de pensenização; as técnicas pessoais de sustentação pessoal na linha de frente evolutiva.
Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático na Cognópolis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível das CLs.
Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos
do autoposicionamento de ponta na reurbanização do holopensene planetário; os efeitos antiemotivos do aumento da autoconscientização cosmoética; os efeitos anticonflitivos do aumento da
autocosmovisão multidimensional; os efeitos do aproveitamento máximo das oportunidades, contextos e companhias na aceleração autevolutiva; a lucidez quanto aos efeitos multidimensionais
dos pensamentos, sentimentos e ações promovendo a motivação pela autodepuração consciencial.
Neossinapsologia: o autesforço para a geração continuada de neossinapses; o predomínio das paraneossinapses em qualquer dimensão de manifestação consciencial.
Ciclologia: o ciclo espiralar da geração de neoverpons; o resultado do dinamismo no
ciclo erro-retificação-acerto; o término do ciclo ressoma-dessoma.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio técnica-vanguarda.
Crescendologia: o crescendo psicografia-pangrafia; o crescendo tacon-tares; o crescendo evolutivo ciclo vegetal–ciclo subumano–ciclo humano–ciclo mentalsomático; o crescendo
evolutivo humano da consciênçula à pré-CL; o crescendo evolutivo do umbigo ao Cosmos;
o crescendo evolutivo irrompimento do psicossoma–irrompimento do mentalsoma–consciexialidade livre.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento–senso de humanidade–tares; o trinômio
autovolição-autodecisão-autodeterminação; o trinômio obsoleto eloquência-retórica-oratória;
o trinômio tanatose-bitanatose-tritanatose.
Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo descrença / crendice; o antagonismo raciocínio / fé;
o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo código consagrado / princípio pessoal; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo neoinspiração evoluída / retroinspiração regressiva; o antagonismo mentalsoma / subcérebro abdominal; o antagonismo recéxis / mesméxis; o antagonismo coragem do abertismo consciencial / covardia do retraimento consciencial; o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade; o antagonismo racionalidade cosmoética / irracionalidades; o antagonismo autodiscernimento evolutivo / emocionalidades; o antagonismo paracerebralidade dominante / subcerebralidades; o antagonismo consciencialidade semiconsciex libera / consciencialidade semianimal.
Paradoxologia: o paradoxo do acúmulo de retroexperiências fundamentar a geração de
neoconstructos de ponta; o paradoxo da mais avançada manifestação de afeto não ser emocional; o paradoxo do psicossoma ser descartado ao atingir o ápice de aperfeiçoamento.
Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei da obsolescência; a lei do maior esforço aplicada à domesticação das
tendências subcerebrais do veículo somático.
Filiologia: a duplofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a somatofilia; a energofilia; a assistenciofilia; a autopesquisofilia.
Maniologia: a religiomania; a teomania; a hagiomania; a soteriomania.
Holotecologia: a definoteca; a argumentoteca; a cognoteca; a criticoteca; a maxidissidencioteca; a lucidoteca; a logicoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autopriorologia; a Autorraciocinologia;
a Autodiscernimentologia; a Logicologia; a Autocriteriologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Definologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: obsolescência psicossomática artística = a condição de deterioração, decrepitude e fossilização dos recursos comocionais, derivados da retaguarda evolutiva do psicossoma assentada na Arte; obsolescência psicossomática religiosa = a condição de deterioração, decrepitude e fossilização dos recursos comocionais, derivados da retaguarda evolutiva do psicossoma assentada na Religião.
Culturologia: a Paraculturologia da Recexologia Evolutiva; a Paraculturologia avançada suplantando a Multiculturologia Planetária.
Tabelologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela com 20 categorias de condições psicossomáticas, obsoletas, específicas, exigindo a reciclagem para condições mentaissomáticas, recicladoras, avançadas, em função da evolução da
conscin lúcida, homem ou mulher, intermissivista, hoje, com vistas ao futuro construtivo:
Tabela – Obsolescência / Recexologia
Nos

Obsolescência Psicossomática

Recexologia Mentalsomática

01.

Amor e paixão

Megafraternidade vivenciada

02.

Ansiedade e medo

Ousadia cosmoética

03.

Arte (Subcérebro abdominal)

Autopesquisologia (Paratecnologia)

04.

Assistencialismo (Político, religioso)

Interassistenciologia (Minipeça)

05.

Carência e dependência

Autonomia evolutiva

06.

Consolação e complacência

Tarefa do esclarecimento (Tares)

07.

Demagogia (Voto de pobreza)

Exemplologia (Pé-de-meia, pessoa large)

08.

Entusiasmo e excitação

Megaeuforização pessoal

09.

Exigência e queixa

Gratidão (Voluntariado interassistencial)

10.

Indiferença e desdém

Omniempatia

11.

Inveja e competição

Interassistencialidade teática

12.

Irritabilidade e raiva

Paciência didática

13.

Literatura (Exaltação da forma)

Obra técnica (Megagescon revezamental)
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Obsolescência Psicossomática

Recexologia Mentalsomática

14.

Mágoa e ressentimento

Heteroperdoamento universal

15.

Oratória (Retórica, eloquência)

Debatologia (Tertuliarium)

16.

Orgulho e arrogância

Autocriticidade sincera

17.

Precipitação (Ansiosismo, dispersão)

Calculismo cosmoético (Priorologia)

18.

Religião (Seita, Dogmatologia)

Ciência Consciencial (Tenepessologia)

19.

Remorso e culpa

Responsabilidade grupocármica

20.

Salvaciologia (Megamistificação)

Reeducaciologia (Holofilosofia)

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a obsolescência psicossomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Antinorma da Conscienciologia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
05. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
06. Directrix: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Discurso da obsolescência: Prospectivologia; Neutro.
08. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
09. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
10. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
11. Holopensene automimético: Holopensenologia; Nosográfico.
12. Neopadrão: Sociologia; Neutro.
13. Palavra envilecida: Arcaismologia; Nosográfico.
14. Quebra de regras: Recexologia; Neutro.
15. Verpon: Experimentologia; Homeostático.

A PERMUTA INTELIGENTE DA OBSOLESCÊNCIA PSICOSSOMÁTICA PELA RECICLAGEM MENTALSOMÁTICA PREPARA A CONSCIN LÚCIDA PARA A CONDIÇÃO DA EVOLUCIOLOGIA E, POSTERIORMENTE, DA SERENOLOGIA.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, ainda vive submisso às obsolescências do psicossoma ou já se orienta pelas diretrizes do mentalsoma? Desde quando?
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OBTUSIDADE POLÍTICA
(POLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A obtusidade política é a condição pessoal da personalidade política estulta
e incapaz para o cargo e o desempenho eficaz das funções públicas para as quais foi indicada,
aclamada ou eleita, gerando sempre problemas graves, pessoais e coletivos no tempo e no espaço.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo obtuso vem do idioma Latim, obtusus, “obtuso”. Apareceu no
Século XVI. A palavra obtusidade surgiu no Século XIX. O termo política deriva do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios do Estado; a administração pública”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Inépcia política. 02. Estultice política. 03. Embotamento político.
04. Obstupidez política. 05. Sandice política. 06. Ignorância política. 07. Imperspicácia política. 08. Antilucidez política. 09. Inconsciência política. 10. Insensibilidade política.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo obtuso: obtusa; obtusângulo; obtusão; obtusidade; obtusidez; obtusífida; obtusífido; obtusiflora; obtusifloro; obtusifoliada; obtusifoliado; obtusifólio; obtusilíngue; obtusilobada; obtusilobado; obtusilobulada; obtusilobulado; obtusipétalo; obtusirrostra; obtusirrostro; obtusiúsculo.
Neologia. As 3 expressões compostas obtusidade política, obtusidade política presidencial e obtusidade política do governo são neologismos técnicos da Politicologia.
Antonimologia: 01. Inteligência política. 02. Genialidade política. 03. Tino político.
04. Hiperlucidez política. 05. Percuciência política. 06. Consciência política. 07. Sensibilidade
política. 08. Discernimento político. 09. Experiência política. 10. Competência política.
Estrangeirismologia: o hollow profile; a aura popularis; o Administrarium; o establishment.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da política interconsciencial evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade;
a autopensenização focada nos privilégios do aqui e agora; o fechadismo autopensênico às evidências da própria sensatez.
Fatologia: a obtusidade política; a insciência dos líderes políticos no universo da Historiografia da Humanidade; os retardados mentais ou oligofrênicos gerados pelos matrimônios consanguíneos no contexto do feudalismo e da monarquia; o assim chamado “sangue azul” sempre
gerando retardados mentais em função da ganância familiar; as legiões de reis, príncipes e rainhas
obtusas; os debiloides e mentecaptos históricos das monarquias europeias; os títeres e bonecos de
ventríloquos nos cenários políticos; a coorte de oligofrênicos palacianos; o arrependimento como
sendo a condição típica da eleitora ou do eleitor estulto; a desinteligência comunitária; a leviandade no uso do dinheiro alheio; o joguete político do repasse de verbas públicas; os rombos nos cofres públicos em proveito próprio; a falta de decoro político; as alianças espúrias; o assistencialismo com fins eleitoreiros; as obras de fachada; as inaugurações de campanha; a primazia da
politicagem à defesa da Constituição Federal; o favorecimento ao egão em detrimento dos interesses coletivos; a insensibilidade social; o descaso com o bem estar da população; a inabilidade em
articular a conciliação do melhor para todos; o indiscernimento evolutivo.
Parafatologia: a ignorância parapsíquica; a assedialidade cronicificada.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo obtusidade consciencial–antidiscernimento evolutivo.
Principiologia: o princípio da inescusabilidade do desconhecimento da lei.
Codigologia: a ausência do código grupal de Cosmoética (CGC) nas máfias políticas.
Teoriologia: a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas tarísticas de reeducação política.
Voluntariologia: o acriticismo do voluntariado político de cabresto.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Politicologia.
Efeitologia: os efeitos abafadores da sucessão de escândalos políticos midiatizados; os
efeitos democráticos da autoconscientização quanto ao poder do próprio voto.
Ciclologia: os ciclos do poder temporal.
Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio autocorrupção-heterocorrupção;
o binômio amoralidade-imoralidade; o binômio das frustrações ganhos imediatos–perdas milenares.
Interaciologia: a interação liderança baratrosférica–exemplarismo anticosmoético;
a interação evolutiva harmonia íntima–convivialidade sadia.
Crescendologia: o crescendo nosográfico eleitores obtusos–líderes políticos obtusos.
Trinomiologia: o trinômio instinto-ignorância-obtusidade; a hipomnésia popular no
trinômio eleição-cassação-reeleição; o deslumbramento egoico no trinômio poder-prestígio-posição; o aliciamento interpessoal no trinômio sexo-dinheiro-poder; a degeneração consciencial no
trinômio insinceridade-falsidade-dissimulação.
Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / obtusidade; o antagonismo preceptor honesto / eminência parda.
Paradoxologia: o paradoxo da obtusidade política do político profissional veterano.
Politicologia: a falta da democracia pura; a politicagem; a política curupira; a corruptocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a lei do gersismo; o desrespeito às leis sociais; a pretensão de burla da universalidade e obrigatoriedade das leis jurídicas.
Fobiologia: a neofobia; a bibliofobia; a filosofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do poder; a síndrome
do narcisismo de grupo.
Maniologia: a politicomania.
Mitologia: o mito da consciência apolítica.
Holotecologia: a politicoteca; a administrativoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Politicologia; a Obtusiologia; a Governologia; a Argumentologia; a Debatologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a protoconsciência; a consbel ressomada; o clã partidário.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o eleitor; o politicastro.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a eleitora; a politicastra.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens politicus; o Homo
sapiens consreu; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens incautus;
o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens obsidiatus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: obtusidade política presidencial = as gestões políticas do presidente estadunidense George Walker Bush (1946–); obtusidade política do governo = a gestão política do
governador José Roberto Arruda (1954–) do Distrito Federal do Brasil.
Culturologia: a cultura da Politicologia; os idiotismos culturais políticos; a cultura da
democracia pura.
Confluenciologia. De acordo com a Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética e funcional, 3 obtusidades confluentes com a obtusidade política, agravando a inépcia autevolutiva:
1. Obtusidade grupocármica: o egocentrismo; a insciência quanto às difíceis recomposições inevitáveis das facilidades interpresidiárias atuais.
2. Obtusidade multidimensional: o materialismo; a insciência quanto às rebarbas energéticas advindas dos próprios desvarios.
3. Obtusidade seriexológica: o imediatismo; a insciência quanto ao futuro retorno intrafísico às condições sociais, ecológicas e políticas negligenciadas hoje.
Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 lições fundamentais hauridas da análise da condição da obtusidade política:
1. Atravessadores: os sabichões aproveitadores da ignorância da pessoa eleita; as eminências pardas; os arrivistas. A pessoa amaurótica conduzindo outras.
2. Erronia: a escolha errônea por parte dos eleitores, eleitoras, próceres e pares políticos; os eleitores tão estultos, ou até mais, quanto o personagem eleito. Os afins se atraem em
qualquer nível de inteligência.
3. Impossibilidade: a impraticabilidade do acobertamento das deficiências pessoais da
personalidade pública, explícita ou óbvia. A Era das Supercomunicações na qual vivemos de modo inarredável.
4. Inépcia: a incapacidade pessoal evidente gerando o delírio das mídias exaltadoras das
incompetências dos líderes. A ajuda da relativa liberdade de imprensa.
5. Limite: o fato de existir o universo definido para a esperança. Não se extrai água de
pedra.
6. Paragenética: a condição da imaturidade e inexperiência multimilenares da protoconsciência. Os casos nos quais o da Genética se apresenta sufocada pela Paragenética pessoal.
7. Realidade: o fato do megatrafar pessoal do líder debiloide atuar além das aparências.
O acanhamento do universo relativo dos assessores palacianos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a obtusidade política, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Consciência política: Politicologia; Neutro.
07. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
08. Curupira: Politicologia; Nosográfico.
09. Governante: Politicologia; Neutro.
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10. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
11. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
12. Subcerebralidade: Parapatologia; Nosográfico.

NO REGIME POLÍTICO ATRASADO DA REPRESENTATIVIDADE PÚBLICA, A MAIOR RESPONSABILIDADE PELOS
DESCALABROS NÃO É DO POLÍTICO OBTUSO E SIM
DOS ELEITORES OBVIAMENTE AINDA MAIS OBTUSOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ajudou a eleger algum político estulto? Como
se sentiu 1 ano depois da gestão do dito cujo? Você confessou ter votado errado?
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OBVIEDADE EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A obviedade evolutiva é a técnica mais simples e fácil de avaliação conscienciométrica de alguém, por intermédio da marcação crítica dos itens de duas listas – a negativa, ou trafarina, da conscin vulgar, e a positiva, ou traforina, da conscin reciclante –, com 20 condições pessoais cada qual, enfatizando o perfil mais evidente do analisado, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo óbvio vem do idioma Latim, obvius, “que vai ao encontro de; fácil;
comum; trivial; corriqueiro; vulgar”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo evolutivo procede do
idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Explicitação evolutiva. 2. Evidência evolutiva. 3. Conscienciometrologia simples. 4. Miniconscienciograma. 5. Tirateima da Duplologia.
Neologia. As 3 expressões compostas obviedade evolutiva, obviedade evolutiva mínima
e obviedade evolutiva máxima são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Encaramujamento evolutivo. 2. Autismo pessoal. 3. Ignorância
evolutiva. 4. Autoconsciencialidade acrítica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade.
Fatologia: a obviedade evolutiva; a minitécnica de avaliação conscienciométrica; a mensuração qualitativa das conscins; a explicitação dos talentos íntimos; as qualificações pacíficas; as
heteravaliações funcionais em silêncio; os perfis evidentes; os trafares; os trafores; as evidências
indiscutíveis; o bidu; a posição de não se brigar com os fatos; o miniconscienciograma; a escala
evolutiva das consciências; o diagnóstico do momento evolutivo.
Parafatologia: os fatos e os parafatos.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Holotecologia: a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Casuística; a Fatuística; a Duplologia; a Personologia; a Temperamentologia; a Parassemiologia; a Autopesquisologia;
a Heteropesquisologia; a Sociometria.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o intermissivista; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o voluntário da IC; o profissional.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a intermissivista; a epicon lúcida; a consciencióloga; a voluntária da IC; a profissional.
Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attractivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: obviedade evolutiva mínima do pré-serenão vulgar = a manifestação pública do tabagismo inveterado; obviedade evolutiva máxima do pré-serenão reciclante = a publicação do livro de texto libertário (megagescon) do autor ou autora.
Técnica. Segundo a Experimentologia, a aplicação fácil da técnica da obviedade evolutiva consiste em assinalar os traços mais evidentes do perfil da pessoa, nos check boxes ou quadrados das duas listagens de 20 itens, e confrontar, depois, em qual lista predominam os traços ou
condições pessoais. Se há dúvida, o correto será não marcar o item. Assim, aparece o diagnóstico
conscienciométrico, evolutivo, espontâneo e de razoável acurácia.
Vulgar. Sob a ótica da Trafarologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 indicadores técnicos do perfil do pré-serenão vulgar, homem ou mulher, conscin com trafares, traços-fardos ou defeitos óbvios e os respectivos check boxes:
 Acrítico do porão: vítima do porão consciencial na fase adulta.
 Animal humano: quando pessoa promíscua submissa à Desviologia.
 Assediador humano: consener intrafísica, murista, de mau humor, egocêntrico.
 Autassediado: quando vítima descompensada da Antipsicossomatologia.
 Bradipsíquico: quando com hipopensenidade evidente ou impotência intelectual.
 Consbel: conscin belicista ou ainda sob o domínio do belicismo.
 Consciênçula: quando sob o predomínio do primarismo evolutivo.
 Conscin trancada: sem projetabilidade lúcida; sob preconceitos e neofobismos.
 Consréu: consciex reurbanizada recentemente e ressomada.
 Incompletista: quando vivendo imerso na Antiproexologia.
 Inibido: pessoa autovitimizada quanto à comunicação interconsciencial.
 Isca humana: quando vítima inconsciente de hábitos doentios e rotinas inúteis.
 Lavado subcerebral: quando sob o predomínio do subcérebro abdominal.
 Minidissidente: quando vítima da Perdologia ou do regressismo consciencial.
 Monodotado: indivíduo com monovisão consciencial, primária, rudimentar.
 Monoglota: quando vítima do fanatismo apedeuta, nacionalista, superfaccioso.
 Robô humano: cidadão ou cidadã da massa humana impensante; interiorota.
 Toxicômano: tabagista; alcoólatra; endorfinista; viciado com alguma droga.
 Varejista consciencial: conscin desorganizada; autocorruptora, sem autocrítica.
 Vítima da melin: portadora do distúrbio da melancolia intrafísica cronicificada.
Reciclante. Dentro do âmbito da Traforologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
indicadores técnicos do perfil do pré-serenão reciclante, homem ou mulher, conscin com trafores,
traços-forças ou talentos óbvios e os respectivos check boxes:
 Atacadista consciencial: quando cosmoético do abertismo consciencial.
 Autor: conscienciológico com ideias e boas argumentações libertárias.
 Bem-humorado: conscin cordial de bom humor e bom-tom permanente.
 Completista: pessoa bem-sucedida na consecução da proéxis (Proexologia).
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Consciencioterapeuta: quando profissional ativo e dedicado à OIC.
Desinibido: pessoa com força presencial, incontestável, de aura acolhedora.
Epicon: vivendo na condição do epicentrismo consciencial.
Extrapolacionista: quando ciprienista lúcido e dinâmico.
Intermissivista: pessoa do neofilismo em busca da maxiproéxis.
Inversor: voluntário da inversão existencial da ASSINVÉXIS ou Grinvex.
Isca humana: quando consciente, assistencial, com destemor.
Minipeça: quando consciente do maximecanismo assistencial interdimensional.
Moratorista: retomador de tarefa prolífica do esclarecimento (tares).
Ofiexista: ativista assistencial da ofiex (Ofiexologia).
Poliglota: quando cosmopolita da intelectualidade, lido e viajado.
Projetor consciente: praticante dos princípios rígidos da Projeciologia.
Sensitivo: quando empregando a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
Taquipsíquico: quando demonstrando hiperpensenidade evidente.
Tenepessista: ativista diário da Interassistenciologia.
Tridotado: indivíduo com evidente cosmovisão consciencial.

Duplologia. No enfoque da Evoluciologia, a técnica da obviedade evolutiva pode ser
aplicada, como recurso inicial útil, na avaliação do possível parceiro (ou parceira) para compor
a dupla evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a obviedade evolutiva, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autoimunidade consciencial: Despertologia.
02. Autopesquisologia: Experimentologia.
03. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia.
04. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia.
05. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia.
07. Know-how evolutivo: Evoluciologia.
08. Parceiro ideal: Duplologia.
09. Perfil assistencial: Interassistenciologia.
10. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia.

NA CONDIÇÃO DE RECURSO PRIMÁRIO, A TÉCNICA
DA OBVIEDADE EVOLUTIVA ATENDE ÀS PESSOAS RECÉM-CHEGADAS, HOMENS E MULHERES, AO UNIVERSO
MAIS COMPLEXO E AMPLO DO CONSCIENCIOGRAMA.
Questionologia. Você conseguiu qual nível de performance no teste simples? Há possibilidade de melhorar o resultado a curto prazo?
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ODONTOEDUCAÇÃO
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A odontoeducação é o ato ou processo de a conscin, homem ou mulher,
profissional da Ciência Odontologia, educar, esclarecer, preparar, instruir, habilitar, treinar e capacitar as pessoas quanto à saúde ou à prevenção de doenças bucais e as relações com as patologias somáticas e psicológicas, objetivando melhoria na qualidade de vida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição odonto provém do idioma Grego, odoús, “dente”. O termo educação deriva do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Educação em saúde oral. 2. Odontoinformação. 3. Esclarecimento
em saúde bucal. 4. Odontoinstrução. 5. Orientação odontológica. 6. Ensino odontológico.
7. Treino em autocuidado odontológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo odontoeducação: odontoeducabilidade; odontoeducacional; odontoeducacionismo; odontoeducacionista;
odontoeducacionístico; odontoeducada; odontoeducado; odontoeducador; odontoeducadora;
odontoeducandário; odontoeducando; odontoeducandoria; odontoeducar; odontoeducativo;
odontoeducável.
Neologia. As duas expressões compostas odontoeducação básica e odontoeducação especializada são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Desinformação em saúde bucal. 2. Odontodeseducação. 3. Incultura em saúde oral. 4. Despreparação em higiene oral. 5. Desensinamento odontológico. 6. Falta
de esclarecimento sobre saúde oral.
Estrangeirismologia: o check up odontológico periódico; a necessidade de rapport para
sucesso do tratamento infantil; a performance do odontólogo na condição de educador.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à educação em saúde bucal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Ensino
cosmoético esclarece. Ensino odontológico civiliza.
Coloquiologia: o ato de sair de você e pensar nos outros; o fato de estar na chuva para
se molhar.
Citaciologia. Eis duas citações referentes ao tema: – Educar prevenindo prevenir educando (Luiz Reynaldo de Figueiredo Walter, 1934–, professor e autor na Odontopediatria). Feliz
daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina (Cora Coralina, 1889–1985).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da educação em saúde; o materpensene do esclarecimento; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade.
Fatologia: a odontoeducação; a educação em saúde oral; a prevenção da cárie; a prevenção da doença gengival, principalmente em doentes crônicos, diabéticos e hipertensos; o acolhimento esclarecedor e ético ao paciente da Odontologia; o sentimento de bem-estar no processo do
esclarecimento; a sensação de estar devolvendo o recebido; a multiplicação do conhecimento em
prol do bem-estar de muitos; o ato de orientar ao paciente o autocuidado e a prevenção das doenças bucais; o ato de ensinar as técnicas de escovação dental; a educação às mães em saúde bucal

15890

Enciclopédia da Conscienciologia

dos filhos mesmo antes da irrupção dos dentes decíduos; o cuidado do dentista em evitar o trauma
ao paciente; a postura das instituições de ensino superior de saúde voltadas ao sucesso financeiro
sem preocupação com a educação e a saúde pública; as orientações do dentista aos auxiliares de
saúde bucal (ASB) e técnicos de higiene dental (THD); o uso da Psicologia e da Pedagogia no esclarecimento eficiente às diferentes idades; o esclarecimento em conjunto da equipe do Programa
de Saúde da Família (PSF) aos grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos; o trabalho conjunto
da Odontologia e da Nutrição em prol da saúde bucal; a evitação da dor e da perda dos dentes;
a dessensibilização de pacientes, adultos ou crianças, vítimas de tratamentos traumáticos; a literatura infantil sobre saúde bucal; a reabilitação de pacientes sequelados de doenças mutiladoras;
a presença do dentista nas creches e escolas orientando professores e alunos; o ato de instigar
a responsabilidade do indivíduo em relação ao próprio cuidado; a função dos agentes comunitários de saúde (ACS) na disseminação das orientações em saúde bucal e geral.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico de função dos profissionais da saúde no tratamento e educação aos pacientes; os banhos energéticos durante a função do trabalho educativo odontológico; a assim; a desassim.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparo de função–qualificação da atuação profissional;
o sinergismo atenção-educação-paciência.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio da descrença (PD); os princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS) universalidade, equidade e integralidade; o princípio pedagógico da
ação; o princípio parapedagógico “quem aprende deve ensinar”; o princípio da racionalidade;
o princípio da empatia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as atividades educativas
profissionais; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de ética odontológico.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria evolutividade continuada; a teoria da saúde consciencial.
Tecnologia: as técnicas de reeducação de hábitos saudáveis e rotinas úteis; as técnicas
de escovação; as técnicas profiláticas para a manutenção da homeostase bucal; as técnicas didáticas de ensino aplicadas nas palestras educativas em saúde; as técnicas de reciclagem existencial (recin-recéxis); o uso da técnica da Impactoterapia Cosmoética nas palestras sobre saúde
bucal; a técnica de dessensibilização sistemática (falar-mostrar-fazer).
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado da docência tarística
dos profissionais da área da saúde; os voluntários do Dia da Saúde da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível dos Odontólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Educadores; o Colégio Invisível dos Nutricionistas; o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível dos Psicólogos.
Efeitologia: os efeitos benéficos da educação sobre a saúde geral; os efeitos da reabilitação bucodental na saúde mental e social; o efeito nosográfico da mutilação do sistema estomatognático na saúde física, psicológica e social; o efeito halo holossomático do aprendizado de
hábitos saudáveis; o efeito xerostômico dos medicamentos anti-hipertensivos diuréticos; o efeito
harmônico do sorriso após o tratamento ortodôntico; o efeito da amamentação no desenvolvimento saudável dos ossos e músculos faciais do neonato.
Neossinapsologia: o ato de ensinar estimulando neossinapses; as neossinapses de profilaxia.
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Ciclologia: o ciclo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata; o ciclo dos
check-ups periódicos; o ciclo doença-tratamento-saúde-alegria; o ciclo da dentição decídua (entre 6 meses e 3 anos de idade); o ciclo da dentição mista (entre 6 e 14 anos de idade); o ciclo dentes saudáveis–boa mastigação–boa digestão–boa absorção de nutrientes–boa saúde; o ciclo alternante ensinar-aprender.
Enumerologia: o uso da didática; o uso da pedagogia; o uso da cosmoética; o uso da
tecnologia; o uso do conhecimento; o uso da ciência; o uso da energia. A abordagem; o acolhimento; a empatia; o esclarecimento; a comunicação; a interação; a interassistência. O ato de prevenir; o ato de tratar; o ato de reabilitar; o ato de ressocializar; o ato de civilizar; o ato de reciclar; o ato de evoluir.
Binomiologia: o binômio educação-evolução; o binômio dentes limpos–hálito fresco;
o binômio saúde física–vida intelectual vigorosa; o binômio orientação individual–palestra educativa grupal; o binômio ansiedade–boca seca; o binômio doença periodontal–halitose; o binômio informação-esclarecimento; o binômio ansiosismo-briquitismo.
Interaciologia: a interação profissional de saúde dedicado ao paciente–paciente motivado a melhorar a própria saúde; a interação coronochacra-frontochacra-laringochacra na atuação educativa; a interação trabalho profissional cosmoético–amparo de função; a interação
equipe médica–equipe odontológica; a interação equipe saúde da família (ESF)–comunidade de
pacientes usuários; a interação Odontologia-Psicologia; a interação tratamento odontológico infantil bem sucedido–envolvimento familiar educativo; a interação odontólogo–auxiliar de saúde
bucal.
Crescendologia: o crescendo dependência total ao heterocuidado–dependência parcial
ao heterocuidado–autocuidado independente; o crescendo educação varejista de consultório particular–educação atacadista de programas de saúde pública; o crescendo alívio temporário–
–autocura permanente.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio patológico medo-dor-trauma; o trinômio educação-profilaxia-saúde; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio Reeducaciologia-Profilaxia-Terapêutica.
Polinomiologia: o polinômio fala-palestra-conferência-discurso; o polinômio retrógrado incultura-mito-medo-fuga; o polinômio proativo problema-busca-estudo-solução; o polinômio
degradante edentulismo-vergonha-acanhamento-isolamento.
Antagonismologia: o antagonismo odontólogo de visão restrita (boca; dente) / odontólogo de cosmovisão (integralidade somática); o antagonismo envolvimento empático educativo
/ evitação do envolvimento; o antagonismo informar / omitir; o antagonismo satisfação na tarefa
do esclarecimento (tares) / desinteresse na tares; o antagonismo detalhismo / impaciência; o antagonismo boca esclarecedora / boca intoxicadora; o antagonismo códigos de ética profissionais
da Socin / ética do Cosmos (Cosmoética).
Paradoxologia: o paradoxo ensinar o melhor–fazer o pior; o paradoxo preocupar-se em
ter boa aparência–não se preocupar em ter boa saúde.
Politicologia: as políticas públicas de promoção e prevenção de saúde; as políticas públicas de saúde bucal.
Legislogia: a lei do maior esforço ajudando na expansão da atuação do profissional da
saúde; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a informação sobre autocuidado favorecendo a biofilia; a educaciofilia; a somatofilia; a neofilia.
Fobiologia: a neofobia; a fobia de ir ao dentista; a iatrofobia; a algofobia; a sociofobia;
a sofofobia; a aicmofobia; a nosofobia; a leiturofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do medo; a síndrome do infantilismo; a síndrome do canguru; a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania de roer as unhas (onicofagia); as maloclusões causadas pelas manias deletérias de sucção não nutritiva; a mania de ranger ou apertar os dentes ocasionando desgastes dentários.
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Mitologia: os mitos sobre as doenças em função dos idiotismos culturais; o mito do “poder de cura” dos profissionais da saúde; o mito de o tratamento odontológico resultar em sofrimento; o mito de a gestante não poder receber tratamento odontológico.
Holotecologia: a pedagogoteca; a intelectoteca; a lexicoteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca; a semioteca; a somatoteca; a fobioteca; a didaticoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Somatologia; a Autocogniciologia; a Recexologia; a Odontologia Intrauterina; a Odontogeriatria; a Odontopediatria;
a Psicologia; a Nutrologia; a Interassistenciologia; a Multidisciplinologia; a Paracomunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin educadora; a conscin acolhedora; a conscin empática; a conscin
pedagoga; a conscin terapeuta; a conscin reciclante; o grupo de pacientes; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o profissional de saúde; o psicólogo; o nutricionista; o médico; o dentista; o enfermeiro; o fisioterapeuta; o pedagogo; o parapedagogo; o consciencioterapeuta; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o duplista; o duplólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário da assistência social; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a profissional de saúde; a psicóloga; a nutricionista; a médica; a dentista; a enfermeira; a fisioterapeuta; a pedagoga; a parapedagoga; a consciencioterapeuta; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a duplista; a duplóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária da assistência social; a tocadora
de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens professor; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens explicator;
o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens conviviologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: odontoeducação básica = a atividade didática generalista sobre saúde
bucal, útil a todas as pessoas; odontoeducação especializada = a atividade didática sobre saúde
bucal específica às diferentes faixas etárias e patologias distintas.
Culturologia: a cultura da educação em prol da prevenção; a cultura da profilaxia;
a cultura da técnica pedagógica na informação; a cultura da Saúde Odontológica; a cultura do
acolhimento educativo; a cultura da empatia; a cultura da saúde holossomática; a cultura do uso
da Tecnologia na melhoria da saúde.
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Curiosologia. No universo popular das crendices e bizarrices, as consciências agem de
maneira irracional ao se depararem com situações adversas ou para sustentar vaidades e satisfazer
desejos. Eis, segundo a Absurdologia, em ordem alfabética, 11 situações ou evitações a partir da
odontoeducação:
01. Alho. Fazer simpatias para dor de dente, a exemplo de amarrar alho no dedo mínimo.
02. Alicate. Arrancar o próprio dente com alicate.
03. Banana. Esfregar casca de banana nos dentes para clarear.
04. Bicarbonato. Escovar os dentes com bicarbonato de sódio para remover manchas.
05. Carvão. Escovar os dentes com carvão para remover manchas.
06. Fumo. Mascar fumo sem considerar os efeitos nocivos do hábito.
07. Gasolina. Colocar gasolina ou líquido de bateria no dente para sanar a dor.
08. Piercing. Colocar piercing na língua.
09. Super Bonder. Colar dente provisório ou natural com a cola da marca “Super Bonder”.
10. Tatuagem. Fazer tatuagem na parte interna do lábio.
11. Vassoura. Usar aparelho ortodôntico falso e utilizar fios de vassoura no lugar do
elástico.
Tipologia. Segundo a Parapedagogiologia, o clínico generalista em saúde bucal aborda
temas odontoeducativos de várias áreas especializadas da Odontologia. Eis, por exemplo, 11 áreas
de atuação do cirurgião dentista, orientações educativas e os efeitos positivos advindos das mesmas:
01. Cirurgia. Orientação quanto aos cuidados adequados pós-cirúrgicos, tais como: não
fazer bochechos, não ingerir comida ou bebida quente, fazer compressas frias, não fazer esforço
físico, e evitar se expor ao sol ou calor excessivo. Ajudam a prevenir infecções, hemorragias e má
cicatrização.
02. Disfunção temporo-mandibular (DTM). Orientação quanto à necessidade de uso
da placa miorrelaxante aos portadores de bruxismo. Previne o desgaste dos dentes.
03. Estomatologia. Orientação quanto ao autexame da cavidade oral. Prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal.
04. Odontogeriatra. Orientação quanto aos medicamentos de uso comum entre idosos,
antidiabéticos e anti-hipertensivos, os quais causam xerostomia, e quanto aos meios de alívio
e controle usando lubrificantes e estimulantes salivares. Ajuda prevenir a perda do paladar.
05. Odontologia Intrauterina. Orientação quanto às alterações hormonais com os respectivos efeitos gengivais na gestação, além dos cuidados adequados, tais como escovação frequente, uso do fio dental cotidianamente e dieta livre de sacarose. Ajuda prevenir gengivite
e o granuloma gravídico.
06. Odontologia para o bebê. Orientação quanto à abordagem precoce favorecendo
a adaptação ao tratamento odontológico. Orientação à mãe sobre a higiene bucal do bebê, familiarizando-a com a manipulação da boca da criança.
07. Odontopediatria. Orientação quanto ao envolvimento da criança de tenra idade no
autocuidado, iniciando a própria capacitação em relação à dieta e higiene. Fixação de hábitos saudáveis.
08. Ortodontia. Orientação quanto à necessidade da conscientização e treino dos cuidados específicos durante o uso do aparelho ortodôntico. Aumenta a capacidade de autocuidado do
indivíduo elevando a autestima.
09. Pacientes especiais. Orientação quanto à importância da educação à mãe e cuidadores, técnicas de abordagem e tecnologias assistivas, podendo ser, por exemplo, escovas adaptadas
e abridores de boca as quais possibilitam a higiene oral. Evita cáries e doenças gengivais prevenindo dor.
10. Periodontia. Orientação quanto à técnica de escovação específica, por exemplo técnica de Bass, com escova extramacia para estimular a circulação sanguínea gengival, uso de esco-
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vas interdentais e uso do fio dental ao menos única vez ao dia. Previne instalação e recidiva da
doença periodontal.
11. Prótese. Orientação quanto à escovação da prótese total com escova específica
e produto antisséptico, diminuindo a contaminação e acúmulo de resíduos. Previne infecções na
mucosa oral, a exemplo da candidíase muito comum em portadores de prótese total mal higienizada.
Fases. Segundo a Historiologia, a Odontologia pode ser dividida didaticamente em 3 fases, dispostas a seguir em ordem cronológica, demonstrando a trajetória evolutiva na direção da
educação:
1. Fase artesanal. A Odontologia do Século XVI era prática rudimentar, mutiladora
e sem higiene, rejeitada por médicos e cirurgiões, exercida por barbeiros ou sangradores, em muitos casos, sem exigência de habilitação.
2. Fase acadêmica. Apoiada por ensino formal da Medicina, a partir de 1879. Ocorreu
a criação do curso de Odontologia, em 25 de outubro de 1884, com estrutura departamentalizada,
concretizando ensino fragmentado sem visão ampliada de saúde. Foi impulsionada, nos anos 70,
do Século XX, por interesse de indústrias médico-odontológicas, de medicamentos e equipamentos. Especialidades odontológicas evoluíram. O dentista generalista foi desvalorizado e a Odontologia sofisticada para poucos.
3. Fase humanística. A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou, em 1977,
o slogan “Saúde para todos no ano 2000”. A Conferência Internacional sobre Atenção Primária
à Saúde, 1978, causou impacto mundial enfatizando a prevenção e promoção de saúde em lugar
dos serviços clínicos e curativos. Impulsionou essa prática, a pesquisa e a educação odontológica.
Incentivou o estudo e aplicação da filosofia da Mínima Intervenção (MI), com base no diagnóstico precoce da doença e capacitação do paciente no controle da doença.
Atualidade. Hoje (Ano-base: 2015), a conscin é considerada parceira responsável no tratamento odontológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a odontoeducação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atendimento holotecário: Holotecologia; Neutro.
02. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
04. Auteducabilidade: Parapedagogiologia; Neutro.
05. Boca: Somatologia; Neutro.
06. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Educação primária: Reeducaciologia; Neutro.
08. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Ensino: Evoluciologia; Homeostático.
10. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
12. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
13. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
14. Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
15. Transmissão gratificante: Parapedagogiologia; Homeostático.
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A ODONTOEDUCAÇÃO AMPLIA A AUTOCOGNIÇÃO RELACIONADA À SAÚDE BUCAL, ESTIMULANDO A AQUISIÇÃO
DE NEO-HÁBITOS E CUIDADOS PROFILÁTICOS EM PROL
DA QUALIDADE DE VIDA E HIGIDEZ HOLOSSOMÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de atividades educativas em saúde
bucal? Em escala de 1 a 5, qual o nível de autocuidado a favor da higidez oral?
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.; 483 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; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 650 e 872.
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 105 a 110
e 503 a 505.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 175.
4. Villalba, Juliana; Odontologia e Saúde Geral; revisor Adriano V. Zago; 190 p.; 12 caps.; 2 enus.; 41 ilus.;
14 tabs.; 544 refs.; 24 x 12 cm; br.; Editora Livraria Santos; São Paulo, SP; 2008; páginas 1 a 13, 25 e 102.
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OFIEXOLOGIA
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Ofiexologia é a Ciência, especialidade da Conscienciologia, aplicada ao
estudo da oficina extrafísica, ou ofiex, a instalação física-extrafísica atuante na heterassistencialidade diária, avançada, do tenepessista veterano, homem ou mulher, na condição de epicon intrafísico, representando tal oficina, mais evoluída, a equivalente extrafísica à base humana, doméstica,
da conscin.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo oficina deriva do idioma Latim, officina, “oficina, tenda, fábrica,
manufatura”. Surgiu no Século XIV. O prefixo extra, também do idioma Latim, extra, “na parte
de fora, além de”. O vocábulo físico vem igualmente do idioma Latim, physicus, e este do idioma
Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.
O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Ciência da ofiex. 02. Estudo da heterassistencialidade extrafísica.
03. Ofiexismo. 04. Paraclínica. 05. Extrafisicologia. 06. Pesquisa do laboratório extrafísico
(laborex). 07. Ciência da Parestação de Trabalho Antecipado. 08. Ciência da Parestação de
Trabalho Precoce. 09. Ciência da Parestação de Trabalho Prematuro. 10. Ciência da Parestação de Trabalho Prévio.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo ofiex: Antiofiexologia; megaofiex; ofiexismo; ofiexóloga; Ofiexologia; ofiexologista; ofiexólogo; ofiexista.
Neologia. Os 6 vocábulos ofiex, ofiexismo, Ofiexologia, ofiexólogo, ofiexista, megaofiex
e as duas expressões compostas ofiex primária e ofiex avançada são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Assistenciologia. 2. Estudo da heterassistencialidade intrafísica.
3. Intrafisicologia.
Estrangeirismologia: a oficina extrafísica como workshop; o Projectarium como antecâmara intrafísica da ofiex.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Interassistenciologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto da Ofiexologia: – Ofiex: extensão holopensênica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene domiciliar pessoal.
Fatologia: a especialidade da Conscienciologia; o domicílio familiar.
Parafatologia: o megadesafio aberto da ofiex; a ofiex ativa; as características individualíssimas da ofiex; a lotação da ofiex; a ofiex como fulcro heterassistencial, exterior, produtivo;
a paracamuflagem da ofiex com energias conscienciais (ECs); as influências da ofiex ao derredor;
os conflitos armados e as ofiexes; a ofiex como autorganização supranacional; a ofiex como anagênese assistencial em marcha; a ofiex como pré-requisito da moréxis; a alcova energeticamente
blindada como local de fixação intrafísica da ofiex; o isolamento parassanitário; a morada
ambilocal; as parainstalações assistenciais múltiplas; o parapsiquismo pessoal; o continuísmo heterassistencial autolúcido; a energossomática pessoal; o continuum assistencial intra e extrafísico;
a fase da pré-tenepes; a tenepes de meia-força sem ofiex; o prazo de duas décadas (vintênio) da
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vivência da heterassistencialidade para a ofiex; a tenepes de força total a partir da ofiex; a dinâmica extrafísica da assistência paralela da ofiex; o holociclo como sala de espera de ofiex; as
visitas de ressomantes à ofiex; a vivência do tenepessismo veterano na maxiproéxis; o jubileu do
tenepessismo pessoal; a Central Extrafísica das Ofiexes; a relação soma-ofiex; a relação tenepessista-ofiex; a relação ofiex-parafisiopodium; a relação dessoma–fim da ofiex; a relação ofiex–
Central Extrafísica de Energia (CEE); a relação Tenepessismo-Consciencioterapia; a relação
Ofiexologia-Consciencioterapia; o Grupo de Pesquisa Consciencial (GPC) da Tenepes; a Interlúdio como megaofiex grupal.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do tenepessismo. Segundo a Paratecnologia, a ofiex se inclui entre as paratécnicas avançadas, ao modo de outros recursos evoluídos, por exemplo, estes 4: o Curso Intermissivo, o macrossoma, a cosmoconsciência e o conscienciês.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Holotecologia: a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Ofiexologia; a Assistenciologia; a Assistenciologia Intrafísica;
a Extrafisicologia; a Assistenciologia Extrafísica; a Despertologia; a Parageografologia; a Parageopoliticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciex internada na ofiex; a consener; a consréu; a consciex satélite de
assediador; a consciex rondante; as legiões de consréus órfãs; a dupla evolutiva com duas ofiexes
em funcionamento.
Masculinologia: o tenepessista veterano; o primeiro amparador extrafísico do tenepessista; o segundo amparador extrafísico da ofiex; o assistido; os sonâmbulos extrafísicos; os enfermos extrafísicos; os convalescentes extrafísicos; o assediador extrafísico (assediex) de ofiex;
os assediadores intrafísicos de ofiex; o ofiexólogo; o ofiexista.
Femininologia: a tenepessista veterana; a primeira amparadora extrafísica do tenepessista; a segunda amparadora extrafísica da ofiex; a assistida; as sonâmbulas extrafísicas; as enfermas
extrafísicas; as convalescentes extrafísicas; a assediadora extrafísica (assediex) de ofiex; as assediadoras intrafísicas de ofiex; a ofiexóloga; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intrusivus officinalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: ofiex primária = a do ofiexista iniciante; ofiex avançada = a do ofiexista
veterano.
Minipeça. Dentro do universo da Holomaturologia, o praticante da tenepes, homem ou
mulher, ao receber e assumir os trabalhos da ofiex, torna-se, de fato, a minipeça autoconsciente de
maximecanismo assistencial, multidimensional, interconsciencial, cosmoético.
Ofiexólogo. Sob a ótica da Evoluciologia, devido às próprias atribuições, o evoluciólogo, quando na condição de consciex, é o maior ofiexólogo da Terra.
Domicílio. Do ponto de vista da Extrafisicologia, a base intrafísica da ofiex – ou a conexão com a intrafisicalidade – é fixada adstrita, igual a apêndice extrafísico, à pessoa do tenepessista veterano, homem ou mulher, a partir de algum ponto do domicílio ou da residência onde
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dorme diariamente, ou seja: o local ou a base de lançamento da qual decola nas projeções conscientes. Se muda de residência ou se há reforma temporária do imóvel, exigindo a mudança por
algum tempo, a base é transferida para o novo local acompanhando o praticante.
Antiofiexologia. Sob o ângulo das interações evolutivas entre a intrafisicalidade e a extrafisicalidade, sempre relevantes quanto à obtenção da ofiex pessoal, surgem duas perguntas lógicas relativas diretamente à Antiofiexologia, sem qualquer intenção impertinente de satisfação
malévola (Schadenfreude) ou de estigmatização doce-amarga (sweet sower):
1. Cobaia. Quem não se predispõe, hoje, à condição pedagógica de conscin-cobaia, nos
Cursos de Conscienciometrologia, será consciex-cobaia pós-dessomática, amanhã?
2. Repetente. Quem não se predispõe, hoje, à condição pedagógica de participante das
Provas Gerais de Conscienciologia, será repetente (incompletista) do Curso Intermissivo pós-dessomático, amanhã?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Ofiexologia, 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. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
05. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
10. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.

SOB A ÓTICA DA EVOLUCIOLOGIA, OS FATOS E PARAFATOS DEMONSTRAM SER IMPRATICÁVEIS A CRIAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA OFIEX SEM A POTENCIALIZAÇÃO
DOS RESULTADOS HETERASSISTENCIAIS COSMOÉTICOS.
Questionologia. Você, tenepessista veterano, homem ou mulher, já dispõe de ofiex? Há
quanto tempo? Já fez imersão no estudo aprofundado da Ofiexologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 167 e 225.
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 111, 169, 212, 239, 266, 268, 270, 463,
541, 542, 606, 808, 826, 831, 943, 1.030, 1.032, 1.110 e 1.114.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 47.
4. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 14, 16, 46, 47, 56,
68, 74, 81, 85 e 97.
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5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 29.
6. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 69 e 133.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 406, 546 e 721.
8. 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 113, 171, 178, 198, 201, 287, 312, 334, 353, 402, 484, 540 a 546, 560, 564, 572,
573, 595, 603, 623, 700, 737 a 739, 743 e 759.
9. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 84.

Enciclopédia da Conscienciologia

15900

OLHAR

CONSCIENCIOGRÁFICO
(GESCONOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O olhar conscienciográfico é a capacidade desenvolvida pela conscin, homem ou mulher, de identificar nos relatos, fatos e parafatos da vida cotidiana, os temas passíveis
de serem transformados em escritos tarísticos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo olhar deriva do idioma Latim Vulgar, adoculare, composto de ad,
“direção para algum lugar ou objeto”, e oculare, “dar vista; esclarecer”. Surgiu no Século XIII.
O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa
comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire,
“ter conhecimento de”. Apareceu também no Século XIII. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphê, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Visão conscienciográfica. 2. Ponto de vista conscienciográfico.
3. Perspectiva conscienciográfica. 4. Olho clínico gesconológico.
Neologia. As 3 expressões compostas olhar conscienciográfico, olhar conscienciográfico incompleto e olhar conscienciográfico completo são neologismos técnicos da Gesconologia.
Antonimologia: 1. Olhar distraído. 2. Olhar egocentrado. 3. Desinteresse pela escrita.
4. Autismo intelectual.
Estrangeirismologia: o feeling pesquisístico; o tête-à-tête interassistencial; a admissão
da expertise alheia; o insight tarístico; o upgrade cognitivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Comunicologia Tarística.
Coloquiologia: os olhos e paraolhos de ver os conteúdos com potencial esclarecedor;
a garimpagem das pérolas negras tarísticas; o atilamento quanto às deixas interassistenciais;
a agudez intelectiva quanto às chances de ajudar o interlocutor a ajudar os outros.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da curiosidade intelectual; os cognopensenes;
a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade;
a admissão da utilidade assistencial da autopensenização cosmovisiológica.
Fatologia: o olhar conscienciográfico; a perspectiva conscienciológica dirigida às vivências diárias; a capacidade de enxergar as fontes cognitivas; a descoberta de assuntos necessitados
de aclaramento; o reconhecimento do valor da escrita para a tares; a admissão da utilidade assistencial do atilamento pesquisístico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o exercício do raciocínio multidimensional e multexistencial; a abertura às inspirações dos amparadores extrafísicos; o extrapolacionismo parapsíquico parapatrocinado; a admissão da utilidade assistencial do
acervo de autocognições multidimensionais angariado nas vidas sucessivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodisponibilidade pesquisística–curiosidade sadia–
–proatividade intelectiva; o sinergismo olho clínico–paraolho clínico; o sinergismo insights cerebrais–inspirações amparadoras; o sinergismo da troca de olhares conscienciográficos.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o princípio de os
fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da empatia evolutiva; o princípio de toda
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consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio da expansão cognitiva, cosmovisiológica
e infinita; o princípio cosmoético de não medrar perante a demanda tarística.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Voluntariologia: os voluntários da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Efeitologia: os efeitos interassistenciais da tares; os efeitos cognitivos da tares; os efeitos multidimensionais da tares; os efeitos reeducativos da tares; os efeitos cosmoetificadores da
tares; os efeitos cosmovisiológicos da tares; os efeitos heurísticos da tares.
Neossinapsologia: o apreço pela formação continuada de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo pergunta-resposta; o ciclo análise-síntese.
Enumerologia: a perspectiva evolutiva; a perspectiva cosmoética; a perspectiva multidimensional; a perspectiva holossomática; a perspectiva seriexológica; a perspectiva holocármica; a perspectiva interassistencial. O tema conhecido ou a conhecer; o tema estudado ou a estudar; o tema pesquisado ou a pesquisar; o tema vivenciado ou a vivenciar; o tema superado ou
a superar; o tema dominado ou a dominar; o tema sabido ou a saber.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação autoconfiança intelectual–doação mentalsomática.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio comunicativo emissor-mensagem-receptor.
Polinomiologia: o polinômio observação aguçada–escuta atenta–questionamento pertinente–enriquecimento cognitivo; o polinômio captação-reflexão-conclusão-registro-aplicação;
o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio
casuística-fatuística-paracasuística-parafatuística; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio clareza-concisão-objetividade-realismo; o polinômio palestra-artigo-curso-verbete-livro.
Antagonismologia: o antagonismo olhar cosmovisiológico / olhar reducionista.
Legislogia: a lei do maior esforço tarístico.
Filiologia: a pesquisofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia;
a parapsicofilia; a grafofilia.
Mitologia: o descarte do mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: as pesquisas nas tecas em geral.
Interdisciplinologia: a Gesconologia; a Grafopensenologia; a Taristicologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Discernimentologia; a Traforologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-
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tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: olhar conscienciográfico incompleto = a identificação do tema tarístico
a ser desenvolvido; olhar conscienciográfico completo = a identificação, a denominação e a estruturação, imediata e precisa, do tema tarístico a ser desenvolvido.
Culturologia: a cultura da prioridade da escrita; a cultura do parapsiquismo cosmoético; a cultura conscienciológica.
Garimpagem. O olhar conscienciográfico garimpa na vida cotidiana os temas com potencial tarístico, ou seja, faz a prospecção da realidade em busca de assuntos esclarecedores, gerando a demanda de 3 ações, listadas em ordem lógica, a ser atendida nos escritos pessoais ou delegada a outrem:
1. Desenvolvimento: pesquisas, estudos, reflexões e ajuizamentos para expandir o entendimento sobre o tema.
2. Redação: organização e apresentação minuciosa das ideias em texto esclarecedor.
3. Divulgação: publicação e defesa oral das apreciações pessoais.
Temas. Sob a ótica da Taristicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 categorias temáticas capazes de produzir esclarecimentos úteis para a reeducação consciencial:
01. Alerta providencial: a vivência exitosa ou prejudicial.
02. Argumentação inusitada: a associação ideativa original.
03. Bagagem experiencial enriquecedora: o compartilhamento de saber e expertise.
04. Contextualização histórica: o registro de eventos relevantes.
05. Estudo complementar: a ampliação da abordagem à temática já publicada.
06. Expressão popular: a explicitação técnica de condição nomeada coloquialmente.
07. Inclinação pesquisística: a motivação para aprofundamento em neoestudo.
08. Lacuna informativa: a investigação e descrição de condição inabordada.
09. Neoenfoque cognitivo: a revisão de conhecimentos sob a ótica conscienciológica.
10. Realidade observada: a exposição e teorização de estado, fato ou parafato.
11. Recin pendente: a postura ou comportamento carente de qualificação cosmoética.
12. Resgate linguístico: a revitalização de palavra ou expressão em desuso porém com
acepção relevante.
13. Técnica exitosa: a sistematização de ações com resultados efetivos.
14. Vivência relevante: a exposição e teorização de experiência pessoal.
Assistência. O olhar conscienciográfico aumenta a autocapacidade assistencial quando
gera heterodemandas tarísticas, consegue identificar as tendências, aptidões e conhecimentos do
interlocutor capazes de produzir esclarecimentos, e o incentiva a enfrentar o desafio de redigir
texto elucidativo. Assim, assiste diretamente o agente da tares e indiretamente os futuros leitores.
Ampliação. O olhar conscienciográfico, além de fornecer ideias para o aumento da produtividade tarística pessoal, pode contribuir para o aumento da produtividade tarística de outros
e, com isso, mais obras de conteúdos evolutivos serão disponibilizadas para a reeducação consciencial e maiores serão as contribuições para a reurbanização planetária.
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Posturas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 posturas favorecedoras da aplicação
do olhar conscienciológico na construção de heterodemandas tarísticas:
1. Amparofílica: captar as inspirações do amparo extrafísico, pessoal e / ou alheio.
2. Assistencial: querer ajudar.
3. Atenciosa: escutar atentamente e raciocinar ativamente sobre o escutado.
4. Criativa: juntar conceitos de modo inusual.
5. Desapegada: doar ideias.
6. Discernidora: avaliar quando e de qual modo contribuir.
7. Minuciosa: identificar o detalhe útil e esclarecedor.
8. Traforista: admitir a inteligência e cognição alheias.
Enciclopédia. Os milhares de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia exemplificam as inúmeras vertentes da realidade úteis ao amadurecimento consciencial, ensinam sobre as
miríades de abordagens possíveis ao observado e vivido, além de favorecerem o desenvolvimento
do olhar conscienciográfico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o olhar conscienciográfico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
03. Designação: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
05. Garimpagem interlocutória: Coloquiologia; Neutro.
06. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Infopesquisa conscienciográfica: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Maternagem ideativa: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
10. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Picotagem das ideias: Exaustivologia; Neutro.
12. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
13. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
15. Resgate de expressão: Conformática; Neutro.

DESENVOLVER OLHAR CONSCIENCIOGRÁFICO SIGNIFICA
ADENTRAR EM UNIVERSO DE ABORDAGENS TARÍSTICAS
DISPONÍVEIS: SEMPRE HAVERÁ ALGO A SER ESTUDADO,
PESQUISADO, PONDERADO, AJUIZADO, DITO E ESCRITO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva o olhar conscienciográfico? Com quais
resultados assistenciais?
A. L.
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OLHAR CONSCIENCIOMÉTRICO
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O olhar conscienciométrico é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, viver atenta aos detalhes das realidades e pararrealidades circundantes com o objetivo de
realizar estudo métrico ou avaliações integrais das consciências, com base no autodiscernimento,
na inteligência evolutiva (IE) e na intencionalidade cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo olhar vem do idioma Latim Vulgar, adoculare, composto de
ad, “direção para algum lugar ou objeto”, e oculare, “dar vista; esclarecer”. Surgiu no Século
XIII. O termo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu também no Século XIII. O elemento de composição
metria procede do mesmo idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego,
métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”.
Sinonimologia: 1. Olhar conscienciometrológico. 2. Observação conscienciométrica.
3. Habilidade conscienciométrica.
Neologia. As 3 expressões compostas olhar conscienciométrico, olhar conscienciométrico monovisiológico e olhar conscienciométrico cosmovisiológico são neologismos técnicos da
Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Olhar superficial. 2. Olhar antifraterno. 3. Olhar distraído. 4. Olhar
conscienciográfico. 5. Olhar consciencioterápico.
Estrangeirismologia: a expertise da consciência; o feeling pesquisístico; a empatia potencializando o rapport interconsciencial; a intencionalidade explicitada na glasnost consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade pesquisística conscienciométrica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pensenizamos pelo olhar. Sejamos olheiros assistenciais. Toda fisionomia fala.
Citaciologia: – “Perscrutava todos os rostos, na ânsia de melhor conhecer a alma dos homens” (in Houaiss, 1915–1999).
Coloquiologia. Eis 4 expressões populares relativas ao tema: o jeito peculiar de ver; os
olhos de ver; o ato de ver na essência e não simplesmente na aparência; o ato de olhar e não ver.
Ortopensatologia: – “Olhar. O ato de olhar satisfaz mais a curiosidade do que o ato de
pensenizar, por isso a pesquisa coroa a autopensenidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciometrológico; o holopensene pessoal da
interassistencialidade; o holopensene pesquisístico; os benignopensenes; a benignopensenidade;
os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenização
matemática na identificação de traços e / ou atributos a partir do olhar conscienciométrico;
a perquirição do holopensene da conscin-cobaia.
Fatologia: o olhar conscienciométrico; a Analiticologia Prática a partir do conscienciômetra; a análise nua e crua de princípios conscienciais e de pessoas; a análise sem julgamentos
e / ou preconceitos; a observação de todos os ângulos da cobaia do momento; o ato de dirigir
o olhar para alguém ou algo; o ato de olhar ao derredor com heterocrítica em base cosmoética;
o modo fraterno e afetuoso predispondo a intercompreensão e a interassistência; a empatia enquanto elemento favorecedor nas heteranálises; a empatia favorecendo e potencializando as análises a partir do olhar conscienciométrico pesquisístico; a visão de conjunto a partir da agudez na
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pesquisa; as peculiaridades de cada interação; o bom humor enquanto elemento desdramatizador
na identificação de traços conscienciais trafaristas; o bom-tom interconsciencial ao dirigir o olhar
conscienciométrico; a heteroleitura conscienciométrica estimulando a autoleitura; o aprendizado
intrínseco em cada análise conscienciométrica; o estudo minucioso do alvo a ser analisado; a habilidade na convivência com o diferente; a criação de vínculos a partir da heteroconscienciometria; o olhar atento às singularidades das consciências; o descortino das diferentes facetas do poliedro consciencial; a autoconsciência da interassistência; o respeito ao paradireito de todos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal favorecendo a auto e hetero conscienciometria; o olhar multidimensional; o olhar multiveicular; o olhar seriexológico; a análise energética; os olhos e paraolhos examinando as realidades e pararrealidades; o descortino dos parafatos interligados aos fatos; a assimilação energética; a desassimilação simpática (desassim) necessária após cada interação; o acoplamento energético; a leitura da psicosfera ampliando a análise conscienciométrica; o amparo de
função atuando sinergicamente com a conscin pesquisadora; o olhar atento às parassincronicidades ou interatividades das realidades e pararrealidades; a descoincidência holossomática para melhor assistir; o discernimento parapsíquico preponderando nas análises e na comunicação de informações acessadas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo visão dos olhos–paravisão dos paraolhos; o sinergismo
paraperceptibilidade–olhar conscienciométrico.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da cobaiagem consciencial
recíproca; o princípio da interdependência; o princípio da admiração-discordância no aprimoramento do olhar conscienciométrico; o princípio evolutivo da megafraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizador do olhar do conscienciômetra; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da medida consciencial; a teoria da Conviviologia Cosmoética;
a teoria da solidariedade interassistencial multidimensional; a teoria de sempre haver modo mais
acertado de proceder ao aplicar técnicas conscienciométricas; a teoria da recuperação das unidades de lucidez; a teoria da evolução consciencial em grupo.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica da clarividência auxiliando na
heteroconscienciometria; a técnica da autodescoincidência veicular; a técnica da assimilação
simpática; a técnica do acoplamento energético; a técnica da concentração mental; a técnica da
atenção dividida; a técnica da desassim; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da
conscin-cobaia voluntária; a técnica da visualização parapsíquica.
Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; a consciência pesquisadora voluntária; o voluntário docente-conscienciométrico; a consciência cobaia voluntária.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico da diferenciação
pensênica; o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: a autoconscientização quanto aos efeitos nas heteranálises; o efeito da afinidade na otimização de achados na pesquisa; o efeito espelhamento a partir do olhar conscienciométrico; os efeitos da autexposição autêntica e sincera; os efeitos positivos da intencionalidade qualificada; os efeitos tarísticos da comunicação clara, coerente, oportuna e pontual; os efeitos da comunicação mentalsomática em detrimento à comunicação psicossomática.

15906

Enciclopédia da Conscienciologia

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses a partir do contato com amparadores
extrafísicos no exercício assistencial a conscins e consciexes; as neossinapses derivadas das neointerações evolutivas.
Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-encaminhamento; o ciclo conscienciométrico autavaliação-autodiagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo recebimento-retribuição.
Enumerologia: o olhar atento; o olhar focado; o olhar compenetrado; o olhar analítico;
o olhar cosmovisiológico; o olhar multidimensional; o olhar cosmoético.
Binomiologia: o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio concentração cognitiva–visualização integral; o binômio visão focada–visão periférica; o binômio intercompreensão-intercooperação; o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio admiração-discordância; o binômio micro olhar conscienciométrico–macro olhar conscienciométrico;
o binômio serenidade-benignidade.
Interaciologia: a interação conscin-conscin; a interação conscin-consciex; a interação
conscin–princípios conscienciais; a interação conscin-objetos; a interação fatos-parafatos; a interação necessidades pessoais–necessidades grupais; a interação empatia-assertividade; a interatividade olhar-metria; a interação monodimensionalidade-multidimensionalidade.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo olhar conscienciométrico intrafísico–olhar conscienciométrico multidimensional; o crescendo olhar conscienciométrico superficial–olhar conscienciométrico profundo; o crescendo abertismo consciencial–diálogo consciencial; o crescendo Fraternismo-Universalismo; o crescendo olhar tacanho–olhar
cosmovisiológico.
Trinomiologia: o trinômio lucidez-concentração-atenção; o trinômio interconfiança-interdependência-interassistência; o trinômio amparador-assistente-assistido.
Polinomiologia: o polinômio olhar-assimilar-registrar-analisar-falar; o polinômio humanos–pré-humanos–princípios conscienciais–objetos; o polinômio consciência-energia-espaço-tempo; o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar; o polinômio evolutivo autolucidez-automotivação-automemória-autodiscernimento.
Antagonismologia: o antagonismo olhar / enxergar; o antagonismo aproximação
/ afastamento; o antagonismo olhar conscienciométrico traforista / olhar conscienciométrico trafalista.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais autopesquisa maior a possibilidade de heteroconhecimento; o paradoxo de quem assiste ser o primeiro assistido; o paradoxo de olhar para
o outro para possibilitar ver a própria intraconsciencialidade; o paradoxo de o olhar autoconscienciométrico ser via de mão dupla.
Politicologia: a lucidocracia; a politicocracia; a conviviocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço nas investigações; a lei de não se contentar com
o primeiro resultado obtido.
Filiologia: a conscienciometrofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia;
a reciclofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a superação das neofobias; a extinção da autocriticofobia; a eliminação da
sociofobia; a cura da interaciofobia.
Sindromologia: a síndrome do heterodiagnóstico; a síndrome da apriorismose; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da superficialidade.
Mitologia: o mito de a deficiência autopesquisística do conscienciômetra-docente poder
resultar em boa heteroconscienciometria; o mito de a evolução ocorrer sem reciclagens.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a mensuroteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca;
a parapercepcioteca; a consciencioteca; a convivioteca; a historioteca; a interassistencioteca;
a diplomacioteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Pesquisologia; a Interassistenciologia;
a Experimentologia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia; a Conviviologia; a Interaciologia;
a Comunicologia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência pesquisadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conscienciômetra; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a conscienciômetra; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens lucidus; o Homo
sapiens convivens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens
perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: olhar conscienciométrico monovisiológico = o do pesquisador-avaliador
com autovisão intrafísica sob a perspectiva de análise das realidades de única vida; olhar conscienciométrico cosmovisiológico = o do pesquisador-avaliador com autovisão multidimensional sob
a perspectiva de análise das realidades e pararrealidades em diferentes vidas intrafísicas.
Culturologia: a cultura da conscienciometria aplicada a humanos, pré-humanos e princípios conscienciais; a cultura da heteropesquisa favorecendo a autopesquisa; a cultura da megafraternidade; a cultura do parapsiquismo nas auto e heterobservações; a cultura do olhar conscienciométrico interassistencial.
Caracterologia. A partir da Priorologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 formas
de olhar do conscienciômetra pesquisador, para análises e observações:
1. Traforista: o ato de ver, em primeiro plano, os traços positivos, as potencialidades
do assistido em observação.
2. Trafarista: o ato de ver, em primeiro plano, os traços negativos, os defeitos do assistido em observação.
3. Trafalista: o ato de ver, em primeiro plano, os traços faltantes ou os trafores ausentes
do assistido em observação.
Posturas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 posturas favorecedoras na aplicação do olhar conscienciométrico nas análises interassistenciais:
01. Abertismo: o ato de estar aberto, sem apriorismos.
02. Assertividade: o ato de ser pontual nas explicitações.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Assistencialidade: o ato de ajudar a todos, sem preconceito.
Cosmoeticidade: o ato de agir com neutralidade.
Detalhismo: o ato de ver o detalhe e as minúcias a partir do todo.
Discernimento: o ato de diferenciar as realidades e pararrealidades.
Empatia: o ato de adentrar na intraconsciencialidade de outrem.
Intencionalidade: o ato de interassistir com clareza de propósito.
Ortopensenidade: o ato de manter a retilinearidade pensênica nas interações.
Pesquisa: o ato de manter-se em postura de auto e heteropesquisador.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o olhar conscienciométrico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
04. Conscienciômetra: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Olhar conscienciográfico: Gesconologia; Neutro.
08. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Olhar seriexológico: Parapercucienciologia; Homeostático.
10. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
11. Paraconscienciometria: Parapercepciologia; Neutro.
12. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
13. Técnica da visualização parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
14. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Visão panorâmica: Parapercepciologia; Neutro.

O OLHAR CONSCIENCIOMÉTRICO, A PARTIR DA INTENCIONALIDADE COSMOÉTICA DO PESQUISADOR, É OPORTUNIDADE PARA ASSISTIR, POTENCIALIZANDO TRAÇOS HOMEOSTÁTICOS DOS COMPASSAGEIROS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva o hábito do olhar conscienciométrico?
Na escala de 1 a 5 qual o interesse e a intenção pesquisística nesse quesito? Identificou se tende
a ser mais traforista, trafarista ou trafalista?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.167.

M. D.
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OLHAR DE FRATERNIDADE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O olhar de fraternidade é o ato ou efeito de dirigir os olhos para alguém,
contemplando, encarando ou examinando a pessoa atentamente, de modo fraterno ou afetuoso,
predispondo-se à intercompreensão ou à interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo olhar deriva do idioma Latim Vulgar, adoculare, composto de ad,
“direção para algum lugar ou objeto”, e oculare, “dar vista; esclarecer”. Surgiu no Século XIII.
A palavra fraternidade provém do idioma Latim, fraternitas, “parentesco entre irmãos; fraternidade”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Olhar de acolhimento; olhar de amabilidade; olhar de amizade.
02. Olhar de afabilidade; olhar de afetividade. 03. Olhar de esperança. 04. Olhar de bondade.
05. Olhar de generosidade. 06. Olhar de benevolência; olhar de benignidade. 07. Olhar de prodigalidade. 08. Olhar da assistencialidade. 09. Olhar de companheirismo; olhar de compreensão.
10. Olhar de bonomia; olhar de empatia; olhar de simpatia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo fraternidade: antifraterna; antifraternidade; antifraterno; confraterna; confraternal; confraternar; confraternidade; confraternização; confraternizar; confraterno; desfraternizar; fraterna; fraternal; fraternalmente; fraternamente; fraternismo; fraternização; fraternizar; fraterno; fraticelo; fratria;
fratricida; fratricídio; maxifraternidade; maxifraternismo; megafraternidade.
Neologia. As 3 expressões compostas olhar de fraternidade, olhar de fraternidade psicossomático e olhar de fraternidade mentalsomático são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Olhar de antifraternidade. 02. Olhar de malícia; olhar de sedução.
03. Olhar de afetação; olhar de arrogância. 04. Olhar de cobiça; olhar de inveja; olhar de mesquinhez. 05. Olhar de hostilidade. 06. Olhar de antagonismo; olhar de brutalidade. 07. Olhar de
malevolência; olhar de malignidade; olhar de ódio; olhar de raiva. 08. Olhar de desprezo; olhar
de rejeição; olhar de repúdio; olhar de repulsão. 09. Olhar de execração; olhar de ruindade. 10.
Olhar de antipatia; olhar de empáfia.
Estrangeirismologia: o cold look; o eagle-eyed; o fond look; o tired-looking; o estilo
new look.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias conscienciais (ECs).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomaticidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade.
Fatologia: o olhar de fraternidade; a força do olhar; o exercício do sentido da visão;
o ato de mirar; a consecução da leitura ocular; o ato de prestar atenção em alguém; o ato de
fixação intensa do olhar; o olhar avaliativo; os olhos de enxergar; o semblante receptivo; o sorriso
franco; o gesto afetuoso; a voz suave; a palavra cordial; o abraço fraterno; a expressão fácil
empática; a face amiga; o magnetismo exercido pelo olhar fraterno; o olhar abarcante; o olhar
admirativo; o brilho no olhar; o sorriso expresso no olhar; o ato de dizer sem palavras; o olhar de
mormaço; o olhar de peixe morto; o olhar úmido; o olhar impuro; o olhar de lado; o olhar por
cima do ombro; o olhar de través; o olhar de revés; o olhar oblíquo; o olhar sorrateiro; o olhar
espantado; o olhar ávido; o olhar apaixonado; o olhar alucinado; o olhar apagado; o olhar vazio;

15910

Enciclopédia da Conscienciologia

o olhar perdido; o olhar aquilino; a áscua sutil; a qualidade da força presencial; o ato de se aprender a olhar para o outro; a educação do olhar para transformar as atitudes; o olhar como sendo
a janela da consciência; o primeiro contato interpessoal; a primeira vista do compassageiro
evolutivo; o olhar sensível às necessidades alheias; o contato ocular benéfico; a condição imediatamente antes do acolhimento interassistencial; o pré-requisito da interassistencialidade; a interassistência olhos nos olhos; os olhos como expositores de sentimentos; o olhar qualificador da
intraconsciencialidade; a impossibilidade de dissimulação dos sentimentos expressos no olhar;
o olhar como expressão de intenções; o olhar fraterno diluindo antipatias; o olhar afável
quebrando defesas psicológicas; o olhar equivalente a mil palavras; o olhar perscrutador; o olhar
investigativo; o olhar de sondagem; o olhar de consulta; o olhar de vigilância; o olhar coercitivo;
o olhar encorajador; a cordialidade; a hospitalidade; a magnanimidade do olhar; a ausência de
censura; a intercompreensão explícita; os vínculos vitais; a autoconsciência da fraternidade;
a celebração da fraternidade; os exemplos de fraternidade; a mensagem de fraternidade; o dia da
fraternidade universal; os elos de fraternidade; as energias da fraternidade; a sementeira da
fraternidade; a escola da fraternidade; os frutos da fraternidade; a Era da Fraternidade; a Terra da
Fraternidade; o Estado Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais do olhar; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a doação de energias conscienciais fraternas por meio do frontochacra; a triscagem parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das iniciativas de fraternidade.
Principiologia: o princípio dos pés sobre a rocha e os paraolhos do mentalsoma no
Cosmos; o princípio dos pés no Brasil e os olhos no Mundo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da fraternidade universal evolutiva.
Tecnologia: a técnica da interassistencialidade evolutiva.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como oportunidade para a interassistencialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da fraternidade vivida.
Ciclologia: o ciclo vínculo subumano–vínculo humano–vínculo cósmico.
Enumerologia: o olhar-sorriso; o olhar-carícia; o olhar-discurso; o olhar-medicamento;
o olhar-rendição; o olhar-verdade; o olhar-força.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade.
Interaciologia: a interação otimização dos meios–qualificação dos fins.
Crescendologia: o crescendo exigência mínima–excelência máxima.
Trinomiologia: o trinômio do acolhimento olhos atentos–ouvidos disponíveis–braços
abertos.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio vivenciar-ajuizar-refletir-definir.
Antagonismologia: o antagonismo olhar de fraternidade / mau olhado; o antagonismo
olhar desdenhoso / olhar fraterno; o antagonismo olhar acolhedor / olhar reprovador; o antagonismo olhar fraterno / olhar servil; o antagonismo olhar amistoso / olhar distante; o antagonismo olhar de cuidador / olhar de espião.
Paradoxologia: o paradoxo da reforma íntima começar pelo olhar exterior.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia; a conviviofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca.
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Vinculologia; a Harmoniologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o confidente; o semeador da fraternidade.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a confidente; a semeadora da fraternidade.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens fraternalis; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: olhar de fraternidade psicossomático = o gerado a partir das emoções taconísticas, consoladoras, espontâneas da conscin; olhar de fraternidade mentalsomático = o gerado pela racionalização cosmoética, tarística, do autodiscernimento interassistencial da conscin.
Culturologia: a cultura da fraternidade interassistencial, teática, evolutiva, cosmoética
e policármica.
Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 traços interativos do perfil da conscin lúcida mais predisponentes à geração dos olhares
de fraternidade interassistencial:
01. Amabilidade.
02. Educação.
03. Elegância.
04. Fineza.
05. Leveza.
06. Lhaneza.
07. Lisura.
08. Polidez.
09. Suavidade.
10. Urbanidade.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o olhar de fraternidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Expressão facial: Comunicologia; Neutro.
06. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
07. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
08. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Tangenciologia: Interdisciplinologia; Neutro.

O OLHAR DE FRATERNIDADE É A PRIMEIRA REAÇÃO
POSITIVA E O PRIMEIRO CARTÃO DE VISITA ENERGOSSOMÁTICO DA CONSCIN LÚCIDA, INTERASSISTENCIAL,
EM FAVOR DOS COMPASSAGEIROS DE EVOLUÇÃO.
Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, o próprio olhar inicial sobre alguém? Em geral é de fraternidade? Você está ciente da mensagem expressa nos próprios olhos?
Bibliografia Específica:
1. Novaes, Adauto; org.; et al.; O Olhar; Antologia; revisores Otacílio Nunes Jr.; et al.; 528 p.; 29 caps.; 2 citações; 17 enus.; 1 esquema; 26 fotos; 67 ilus.; 29 microbiografias; 737 notas; 241 refs.; 23 x 16 cm; br.; 3 a Ed.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 1989; páginas 9 a 182.
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OLHAR SERIEXOLÓGICO
(PARAPERCUCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O olhar seriexológico é o ato ou efeito de a consciência abordar, examinar
e interpretar os fatos e parafatos cotidianos na condição de resultado, denominador, produto, desenlace, conclusão, saldo ou síntese da trama evolutiva multiexistencial (Holocarmologia), contrapondo-se à mentalidade intrafisicalista monovisual ainda predominante (Materiologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo olhar deriva do idioma Latim Vulgar, adoculare, composto de ad,
“direção para algum lugar ou objeto”, e oculare, “dar vista; esclarecer”. Surgiu no Século XII.
O vocábulo série provém do idioma Latim, series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Apareceu no Século XVII. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio,
existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Abordagem seriexológica. 02. Visão multiexistencial. 03. Prisma
seriexológico. 04. Approach holobiográfico. 05. Lupa seriexológica. 06. Lente cronoevoluciológica. 07. Perspectiva paragenética. 08. Olho paraclínico. 09. Autoconscientização seriexológica
teática. 10. Cosmovisão evolutiva diuturna.
Neologia. As 3 expressões compostas olhar seriexológico, olhar seriexológico superficial e olhar seriexológico profundo são neologismos técnicos da Parapercucienciologia.
Antonimologia: 01. Olhar humano. 02. Visão intrafísica. 03. Enfoque eletronótico.
04. Abordagem biológica. 05. Perspectiva materiológica. 06. Mentalidade mística. 07. Condicionamento religioso. 08. Lavagem subcerebral. 09. Ignorância seriexológica. 10. Amaurose
multiexistencial.
Estrangeirismologia: o know-how quanto ao timelime grupocarmológico; o vis-à-vis
com a realidade pluriexistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Lucidologia Seriexológica Teática.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Presente: pressentimento pretérito? Neovida: hodiernidade antiga.
Coloquiologia: o hábito de ter olhos de enxergar o passado no presente.
Citaciologia: – O passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente (Mário
Quintana, 1906–1994).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas seriexológicas; os autopensenes;
a autopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
a consequência dos rastros autopensênicos; a noção quanto ao papel da fôrma holopensênica;
a autopensenização polifásica; as parapesquisas da raiz automaterpensenológica (Holobiografologia).
Fatologia: as repercussões cotidianas das autoinvestigações seriexológicas; a expansão
das abordagens conscienciais usuais; o esforço hercúleo, diário, no sentido de amplificar a autoconsciencialidade teática; o aprofundamento sincero do autointeresse ante os conviventes; o modus vivendi denunciando a bagagem holobiográfica; a comparação entre os ritmos conscienciais
perante a Evoluciologia; a intenção cosmoética de acelerar a recuperação de megacons pessoais.
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Parafatologia: o olhar seriexológico; a neomentalidade paracientífica neofílica; a visão
de conjunto desencadeada pelo prisma multiexistencial (Cosmovisiologia); o aumento sincero da
intercompreensão consciencial; a assunção da recomposição grupocármica rumo à Policarmologia; a auto e heteroparametrização pluriexistencial (Paraconscienciometrologia); a Para-História
viva; a amplitude das variáveis de interpretação multidimensional (Para-Hermeneuticologia);
a aplicação prática, interassistencial, das manobras energéticas conscienciológicas favorecendo
o retrorreconhecimento atual; a intertextualidade interexistencial lúcida (Autorrevezamentologia);
a ampliação da sociabilidade na neovida; as idiossincrasias holomnemônicas; as sincronicidades
intrafísicas enquanto ponta do iceberg da Multidimensiologia; o autatilamento quanto à raiz das
afinidades pessoais; a conscienciofilia teática; a parapolimatia real exigindo a visão seriexológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo memória-História; o sinergismo detalhe-mensagem.
Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica.
Codigologia: as alíneas do código pessoal de Cosmoética (CPC) relativas à Pluriexistenciologia.
Teoriologia: a teoria do trio ínsito; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria do
contraponto interdimensional; a teoria da megacalibragem intraconsciencial; a teoria do biografema denunciando vestígios multiexistenciais; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica dos 100 itens no cotejo biexistencial (Autotemperamentologia).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia.
Efeitologia: o efeito cosmovisiológico do olhar seriexológico.
Neossinapsologia: as retrocognições produzindo, paradoxalmente, neossinapses proexológicas, grupocármicas e autopesquisísticas.
Ciclologia: as perquirições rotineiras quanto ao ciclo holorressomático.
Enumerologia: a hiperacuidade seriexológica (Discernimentologia); a paraausculta seriexológica (Parapercepciologia); o multiescrutínio seriexológico (Detalhismologia); o heterossensoriamento seriexológico (Conviviologia); a megafocagem seriexológica (Proexologia); o autodiagnóstico seriexológico (Materpensenologia); a holossíntese seriexológica (Evoluciologia).
O olhar holobiográfico; o olhar paragenético; o olhar multiexistencial; o olhar holomnemônico;
o olhar retrocognitivo; o olhar parassociológico; o olhar evolutivo.
Binomiologia: o binômio atacadismo-parapsiquismo.
Interaciologia: a interação microcosmo consciencial–macrocosmo grupocármico; a interação pensamento compulsório–assedialidade consciencial; a interação autonomia pensênica–
–cosmovisão seriexológica; a interação autoparagenética anterior–heterogenética atual; a interação retroatores-neocenários; a interação retrossomas-neossoma (Teleobiotipologia); a interação autobiografia-heterobiografias-retrocognições.
Crescendologia: o crescendo holomnemônico retrocognição-neorresponsabilidade.
Trinomiologia: o trinômio olhar-interpretar-concluir.
Polinomiologia: o polinômio seriexológico tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo puzzle seriexológico / minipeça consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do detalhe atual poder revelar a complexidade seriexológica de ontem (Parageneticologia).
Politicologia: a parapolimatocracia.
Legislogia: a lei evolutiva de ação e reação (Holocarmologia).
Filiologia: a historiofilia; a pesquisofilia; a cognofilia; a parapercepciofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação da autofobia.
Sindromologia: a síndrome da pressa impedindo o olhar seriexológico.
Holotecologia: a retrocognoteca; a analiticoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca;
a socioteca; a holossomatoteca; a parapsicoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapercucienciologia; a Seriexologia; a Holomnemossomatologia; a Holobiografologia; a Paraconscienciologia; a Clarividenciologia; a Protimiologia; a Cosmovisiologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Cronoevoluciologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o parageneticista; o seriexólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a evolucióloga; a parageneticista; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo
sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
cotherapeuticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: olhar seriexológico superficial = a abordagem multiexistencial ocasional
realizada pelo(a) tenepessista calouro(a) a partir do acoplamento energético; olhar seriexológico
profundo = a abordagem multiexistencial diuturna realizada pelo(a) ofiexista veterano(a) a partir
da pangrafia grupocármica.
Culturologia: a cultura conscienciológica.
Protimia. Segundo a Conscienciologia, a consciência é resultado das retroexperiências
seriexológicas acumuladas ao longo dos milênios. Neste percurso vai, pouco a pouco, adquirindo
padrões de análise e interpretação da realidade de acordo com a qualidade de tais ocorrências
e a respectiva influência exercida sobre o próprio holossoma, o grupocarma e o meio (Conviviologia).
Lente. Surgem daí, dentre outros, 25 atributos em ordem alfabética, características ou
peculiaridades conscienciais imbricados entre si, aqui selecionados na condição de maiores influenciadores da maneira habitual de enxergar o Cosmos, enumerados a seguir com as respectivas
especialidades afins:
01. Alteridade (Interconscienciologia): o grupocarma consciencial.
02. Atributos (Conscienciometrologia): a invulgaridade consciencial.
03. Autoconvicções (Verponologia): a ideologia consciencial.
04. Bússola intraconsciencial (Intraconscienciologia): o ponteiro consciencial.
05. Cognição (Erudiciologia): a cultura consciencial.
06. Consciencialidade (Evoluciologia): a maturidade consciencial.
07. Cons recuperados (Holomnemossomatologia): a lucidez consciencial.
08. Cosmoconcepção (Cosmovisiologia): a mundividência consciencial.
09. Discernimento (Sapienciologia): a hiperacuidade consciencial.
10. Esquemas mentais (Neuroconscienciologia): o funcionamento consciencial.
11. Holomemória (Paracerebrologia): a identidade consciencial.
12. Individualidade (Maximecanismologia): a singularidade consciencial.
13. Intencionalidade (Decidologia): o propósito consciencial.
14. Intraconsciencialidade (Egologia): o microuniverso consciencial.
15. Materpensenidade (Holopensenologia): a polarização consciencial.
16. Matriz mental (Paradigmologia): o arcabouço consciencial.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Megafoco (Determinologia): a directrix consciencial.
Mentalidade (Protimiologia): o raciocínio consciencial.
Paracerebralidade (Mentalsomatologia): a extrafisicalidade consciencial.
Paragenética (Holossomatologia): a auto-herança consciencial.
Pensenidade-padrão (Autopensenologia): a manifestação consciencial.
Princípios pessoais (Paradireitologia): o código de conduta consciencial.
Sanidade (Consciencioterapeuticologia): o equilíbrio consciencial.
Temperamento (Holobiografologia): o modus operandi consciencial.
Voliciolina (Voliciologia): a vontade consciencial.

Condicionamento. Variável importante a ser considerada na constituição do modus ratiocinandi atual é o grau de subordinação da consciência à ilusão intrafisicalista em cada vida
humana. Juntamente à intensidade do determinismo aceito e, não raro, defendido pela própria
consciência hipomnésica, encontra-se o materpensene de tal megacondicionamento dificultador
da prática do olhar seriexológico.
Taxologia. Cabe citar aqui, na condição de exemplos, em ordem alfabética, 23 tipos de
áreas ou ocupações intrafísicas características capazes de ilustrar possíveis retromaterpensenes
originários da forma predominante de determinados intermissivistas pensenizarem atualmente
(retromatriz mental):
01. Alquimia (Química).
02. Aristocracia (nobreza).
03. Arquitetura.
04. Arte (poesia; literatura; pintura; artesanato; escultura; música; dança; teatro).
05. Ciências.
06. Direito (Jurisprudência).
07. Enciclopedismo (macrocognição; erudição; polimatia).
08. Engenharia (engenho; Mecânica).
09. Filologia (Bibliofilia).
10. Filosofia.
11. Gramática (Língua).
12. Heurística (invenções; criatividade).
13. História Natural (Biologia).
14. Historiografia (História).
15. Matemática (Aritmética; Geometria).
16. Militarismo (Belicismo).
17. Monarquia (Absolutismo).
18. Parapsiquismo (iniciação).
19. Política (Sociologia).
20. Pedagogia (Didática).
21. Religião (Teologia).
22. Retórica (Eloquência).
23. Saúde (Medicina e afins).
Concepção. Definidas como sendo a faculdade de compreender, apreender ou entender
determinada realidade, as concepções são o resultado final da interação ideia-conceito-consciência. Por isso, no intuito de alcançar a vivência espontânea do olhar seriexológico, concerne aos
intermissivistas interessados buscar ampliar, melhorar, qualificar, complexificar, enfim, aquilatar
a própria visão de mundo, eliminando os ranços bolorentos das retroideologias.
Intermissão. Sob a ótica da Recinologia, coube ao Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático o primeiro impacto cosmoético ou a dose de ataque renovatória frente aos maus hábitos tacanhos das ex-conscins acostumadas, acomodadas e atordoadas com o holopensene intrafisicalista
patológico (Baratrosferologia).
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Depuração. Observando a Paracronologia, compete agora às ex-consciexes, atuais proexistas lúcidos do segundo tempo intermissivo, aprofundar a autodepuração, autorrefinamento ou
o autaperfeiçoamento consciencial frente aos filhotes insurgentes de tais tendências pensênicas
obsoletas, monovisuais e anticosmoéticas (Trafarologia).
Meios. Para tanto, os proexistas podem fazer uso de, pelo menos, 13 ações conscienciológicas inteligentes catalisadoras da Recinologia individual e grupal, elencados a seguir na ordem
alfabética das respectivas especialidades-chave:
01. Autopesquisologia: ser experimentador dos laboratórios de autopesquisa.
02. Conscienciometrologia: ser conscin-cobaia heteroconscienciométrico.
03. Consciencioterapeuticologia: ser evoluciente heteroconsciencioterápico.
04. Despertologia: ser aluno do Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD).
05. Docenciologia: ser professor itinerante internacional.
06. Duplismologia: ser duplista libertário.
07. Erudiciologia: ser aluno do Programa de Aceleração da Erudição (PAE).
08. Gesconologia: ser autor de livro conscienciológico.
09. Imageticologia: ser participante da Prova da Imagística.
10. Neocogniciologia: ser participante da Prova Geral de Conscienciologia.
11. Paracogniciologia: ser frequentador do Holociclo / Holoteca / Tertuliarium.
12. Tenepessologia: ser tenepessista responsável.
13. Verbetologia: ser verbetógrafo atuante.
Retrocognição. No tocante à Conscienciometrologia, os intermissivistas sinceramente
engajados nesse desiderato encontram-se, com o passar do tempo, mais predispostos a experimentar retrocognições assistidas intra e extrafísicas (intermissivas) a fim de poderem ampliar o raio
de ação interassistencial para as demais consciências partidárias dos mesmos retroideais e, com
isso, recompor os erros e desencaminhamentos pretéritos rumo à policarmalidade.
Remédio. Em vista disso, pode-se concluir: a autocura real da consciência demanda,
além da eliminação do retrofator psicossomático parapatogênico (Compreensiologia), a assunção
desinteressada do altruísmo interconsciencial (Interassistenciologia) na condição de remédio de
amplo espectro mais eficaz. Daí surge e vai se consolidando a holomaturidade consciencial.
Antagonismologia. Atinente à Cogniciologia, eis, listados alfabeticamente, dentre outros, 25 exemplos de confrontos conceituais, cotejos ideativos ou acareações lexicais entre o senso comum praticado pela Socin, ainda predominantemente patológica, e o prisma multidimensional paracientífico proposto pela Conscienciologia, objetivando aprofundar a compreensão e a cosmovisão quanto à vivência diária do olhar seriexológico:
01. Autopromoção versus Interassistenciologia.
02. Azar versus Assediologia.
03. Best-seller versus Megagesconologia.
04. Bioética versus Cosmoeticologia.
05. Casamento versus Duplologia.
06. Celebridade versus Complexiologia.
07. Cifrão versus Evoluciologia (FEP).
08. Clã versus Policarmologia.
09. Coincidência versus Parassincronologia.
10. Coleira do ego versus Priorologia.
11. Compadrio versus Ortoconviviologia (amizade raríssima).
12. Consolação versus Taristicologia.
13. Dom versus Parageneticologia.
14. Fatalidade versus Megaparapatologia (macro-PK destrutiva).
15. Fisiculturismo versus Macrossomatologia.
16. Herança milionária versus Autorrevezamentologia.
17. Injustiça versus Holocarmologia.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Maternidade versus Invexologia.
Missionato versus Proexologia.
Paixão versus Transafetivologia.
Religião versus Tenepessologia.
Saudade versus Liberopensenologia.
Segredo versus Multidimensiologia.
Sexismo versus Holossomatologia.
Sorte versus Meritocracia.

Modus. Observando a Parapercucienciologia, eis, dentre outros, em ordem alfabética,10
exemplos de modos seriexológicos de pensenizar no cotidiano:
01. Conviviologia: o hábito de interagir com os familiares analisando, cotejando e ponderando sobre a existência de antepassados de si mesmos e / ou personalidades consecutivas intra
e perifamiliares.
02. Duplismologia: o hábito de viver a cotidianidade diuturna com o parceiro ou parceira duplista analisando, cotejando e ponderando sobre a intersecção holobiográfica de ambos, auscultando as raízes do duplocarma.
03. Gesconologia: o hábito de escrever obras libertárias analisando, cotejando e ponderando sobre a própria trajetória holobiográfica e as respectivas responsabilidades intelectuais.
04. Holobiografologia: o hábito de perscrutar, cosmoeticamente, a holosfera dos compassageiros evolutivos analisando, cotejando e ponderando sobre a holobiografia alheia e os
pontos de contato com a própria Para-História.
05. Leiturologia: o hábito de ler os livros, tratados, dicionários e enciclopédias analisando, cotejando e ponderando sobre a holobiografia dos autores a partir do tema, estilo, público-alvo, prole intelectual e repercutibilidade da obra.
06. Ocupaciologia: o hábito de exercer a própria profissão analisando, cotejando e ponderando sobre as raízes holobiográficas pessoais e grupais dos envolvidos.
07. Parassociologia: o hábito de encarar a Humanidade a partir dos efeitos multidimensionais da reurbex analisando, cotejando e ponderando sobre os resultados práticos do holocarma
das nações.
08. Tenepessologia: o hábito de praticar a interassistencialidade parapsíquica analisando, cotejando e ponderando sobre as relações holobiográficas entre os assistidos e o próprio tenepessista.
09. Traduciologia: o hábito de registrar o interesse dos tradutores no tipo de livro selecionado para ser traduzido, incluindo tema, coincidências e afinidades intelectuais analisando,
cotejando e ponderando acerca da grupocarmalidade intelectual retrossomática.
10. Voluntariadologia: o hábito de colaborar na tares maxiproexológica analisando,
cotejando e ponderando acerca das retrossenhas holobiográficas individuais e grupais.
Efeitologia. Considerando a Mentalsomatologia, a manutenção da lupa seriexológica na
cotidianidade diuturna dos trabalhos do intermissivista, homem ou mulher, predispõe a, pelo menos, 10 consequências cosmoéticas passíveis de gerarem ricochetes qualificadores em todas as demais áreas de manifestação consciencial, listadas a seguir na ordem alfabética:
01. Atacadismo nas autoprioridades.
02. Cosmovisão nas autorreflexões.
03. Generalismo nas autoinvestigações.
04. Megaconvergência nos autointeresses.
05. Megafocagem nas autocondutas.
06. Omniquestionamento nas autoparapercepções.
07. Parapolimatia nos autensinamentos.
08. Transdisciplinaridade nas autabordagens.
09. Universalismo nos autocontatos.
10. Vanguardismo nos autoposicionamentos.
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Tendência. Interesses não nascem em única vida. A concretização de qualquer tarefa,
notadamente de cunho intelectual, exige base, infraestrutura, pilotis, fundação, alicerce, sustentáculo ou fundamentação em existências anteriores. Tal afirmativa se torna convicção íntima para
quem tem olhos de parenxergar e vontade de parexperimentar. A diferença será o nível, profundidade ou camada de compreensibilidade dessa pararrealidade verponológica.
Colheita. No contexto da Mentalsomatologia, hoje a conscin colhe os frutos da própria
herança e tem a oportunidade de os utilizar na condição de sementes para ampliar a própria plantação de esclarecimento (Megagesconologia).
Megapriorologia. A conscin lúcida autorretrocognitora demonstra estar, de fato, assumindo o olhar seriexológico nas autoprioridades proexológicas ao substituir, na automanifestação
teática predominante, as artes do passado pelas tares do presente-futuro. Os livros nos tornam livres.
Comunexologia. Consoante a Evoluciologia, o olhar seriexológico é conduta-padrão espontânea nas comunexes evoluídas (Ortoparaconviviologia). Saibamos ajudar a Socin a alcançar
tal status. Seriéxis: crescendum maturológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o olhar seriexológico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
05. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
06. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
07. Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
08. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
09. Lupa maturológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Matriz mental: Megafocologia; Neutro.
11. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
12. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
13. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
14. Sinergismo tenepes-retrocognição: Tenepessologia; Homeostático.
15. Trio ínsito: Autorretrocogniciologia; Homeostático.

SABER OLHAR, COM PROFUNDIDADE, AS REALIDADES
E PARARREALIDADES A PARTIR DO ENFOQUE SERIEXOLÓGICO CONSTITUI PRIORIDADE NÚMERO 1 PARA TODO
INTERMISSIVISTA INTERESSADO NA HOLOMATUROLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui o hábito de olhar seriexologicamente para
tudo e todos no Cosmos? Com qual frequência? Desde quando?
P. F.
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OLHO CLÍNICO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O olho clínico é a condição pessoal de se viver atento aos detalhes das
ocorrências, ou fluxos básicos das vidas, em geral, no Cosmos, principalmente quanto aos fatos
e parafatos envolvendo diretamente os princípios conscienciais ao derredor, inclusive relativas
à sincronicidade ou interatividade das realidades e pararrealidades multidimensionais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo olho vem do idioma Latim, oculus, “olho; qualquer objeto em forma de olho; olho (da cauda do pavão); o Sol (olho do Mundo)”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo clínico deriva do idioma Grego, klinikós, “que diz respeito ao leito; médico que visita os doentes acamados”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Olho aberto. 02. Terceiro olho parapsíquico. 03. Frontochacralidade. 04. Hiperacuidade pessoal. 05. Autopercuciência; autoperspicácia. 06. Autoparapercuciência. 07. Autavaliação. 08. Autovisão. 09. Automonovisão. 10. Autocosmovisão; paraolho clínico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 35 cognatos derivados do vocábulo olho: olhada; olhadela; olhado; olhador; olhadora; olhadura; olhalva; olhalvo; olhanense; olhar; olheira;
olheirada; olheirado; olheiral; olheirenta; olheirento; olheiro; olheiruda; olheirudo; olhenta;
olhento; olhete; olhiaguda; olhiagudo; olhibranco; olhimanco; olhinegro; olhinho; olhipreto;
olhirridente; olhitoiro; olhitouro; olhizaino; olhizarco; olhudo (afora dezenas de expressões
compostas).
Neologia. As duas expressões compostas olho clínico superficial e olho clínico profundo
são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Olho amaurótico. 02. Olho fechado. 03. Olho vendado. 04. Antiparapercuciência. 05. Impercuciência; imperspicácia; infradotação mental; mediocrismo. 06. Heteravaliação grupal. 07. Heteropercuciência grupal. 08. Visão grupal. 09. Monovisão grupal. 10.
Cosmovisão grupal.
Estrangeirismologia: o feeling pessoal; o paramicrochip pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Olhar: autocontrole remoto. Existem olhos exaustores.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade.
Fatologia: o olho clínico; o olho clínico fixado; os 2 olhos clínicos; os 4 olhos clínicos;
o olho hiperpercuciente; a percuciência pontualizada; a holopercuciência; a análise percuciente;
a agudez intelectiva pessoal; o ato de ficar de olho em algo ou alguém; a visão curva; a visão
atrás do morro; a omnivisão; a autovisão médica sobre múltiplas abordagens; a autovisão evolutiva sobre o Cosmos; a autovisão cosmoética sobre a realidade; a autocompreensibilidade; o escrutínio pessoal; o tino pessoal sobre algum empreendimento; o senso de musicalidade apurado;
o instinto pessoal quanto a alguma realização; a criatividade; a inventividade; o sentimento da
descoberta; o talento pessoal para identificar o detalhe útil; a fixação pessoal sem perder o megafoco; o detalhe da cosmovisão; a recuperação dos cons magnos; a leitura nas entrelinhas.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovisão parapsíquica da pararrealidade; a intuição pessoal; a inspiração; o parapsiquismo impressivo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossensibilidade da mata; o paraolho clínico; o olho
clínico clarividente; o olho clínico retrocognitivo; a clarividência viajora vivenciada; a pangrafia;
o fenômeno da cosmoconsciência; o extracon; a hiperlucidez; a hololucidez; a omniperceptibilidade.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da hiperacuidade da Conscienciologia.
Teoriologia: a teoria da cosmovisão consciencial.
Tecnologia: as técnicas oftalmológicas; as técnicas ópticas.
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 percuciência; a autopercuciência; a parapercuciência; a autoparapercuciência; a conscienciocentragem; a paraconscienciocentragem; a cosmoconscienciocentragem.
Binomiologia: o binômio olho clínico–paraolho clínico.
Trinomiologia: o trinômio concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade.
Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo visão curva / visão
turva.
Politicologia: a democracia.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a síndrome de Balint.
Holotecologia: a mensuroteca; a curiosoteca; a heuristicoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a cognoteca; a definoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autoparapercepciologia; a Autoconscienciometrologia; a Holomaturologia; a Autopercucienciologia; a Autoparapercucienciologia; a Parassemiologia; a Cosmopercucienciologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a testemunha ocular; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sensitivo com perfil
de olho clínico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a sensitiva com
perfil de olho clínico.
Hominologia: o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: olho clínico superficial = o da pessoa displicente, instintiva, mais preocupada com as aparências ou as formas das coisas; olho clínico profundo = o da pessoa atenta,
sistemata, organizada, mais preocupada com a profundidade ou com os conteúdos dos fatos, objetivando identificar os efeitos prospectivos daí advindos.
Culturologia: o canalizador cultural.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o olho clínico, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
09. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

NESTA DIMENSÃO CONSCIENCIAL, OS 2 OLHOS SÃO
EXTREMAMENTE IMPORTANTES À CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA, INSERIDA NO CORPO HUMANO, POR VEICULAREM
O PRINCIPAL SENTIDO SOMÁTICO BÁSICO: A VISÃO.
Questionologia. Qual o percentual de excelência da condição do olho clínico empregada
por você, leitor ou leitora? O olho clínico faculta a você errar menos e acertar mais nas megadecisões da vida intrafísica?
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OLORIZAÇÃO
(PARAFENOMENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A olorização é o fenômeno parapsíquico caracterizado pelo aparecimento
de olor, cheiro, perfume, odor, fragrância ou aroma originário da dimensão extrafísica, produzido
a partir da exteriorização de energias conscienciais (ECs) lastreadas de ectoplasma capaz de estimular e gerar impressão física no sistema sensório olfativo do sensitivo ou sensitiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo olor é derivado do idioma Latim, olor, “cheiro, odor”. Surgiu no
Século XIV.
Sinonimologia: 1. Osmogênese. 2. Odor fantasma; odor paranormal; odor sobrenatural.
3. Aparecimento de odores extrafísicos; eflúvio odorífero; materialização de ectoplasma odorante. 4. Cheiro espiritual; cheiro extrafísico; perfume etéreo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo olor: olorada; olorado; olorante; olorente; olorífera; olorífero; olorização; olorizada; olorizado; olorizar;
olorosa; oloroso.
Neologia. As duas expressões compostas olorização subjetiva e olorização objetiva são
neologismos técnicos da Parafenomenologia.
Antonimologia: 1. Aromatização intrafísica. 2. Cheiro intrafísico. 3. Alucinação olfativa; cacosmia; fantosmia. 4. Exteriorização de ectoplasma inodoro.
Estrangeirismologia: o odore di santità; o ghostly odors; a clairalience; a clairescence;
o clairolfaction; o psychic smell; os odores desagradáveis provocados pelo poltergeist; o paramicrochip potencializando a exteriorização de energias.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao parapsiquismo olfativo.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Olorização:
odor extrafísico. Ectoplasmia promove olorização.
Ortopensatologia: – “Olorização. Quando ocorre o parafenômeno sadio da olorização,
a ectoplasmia é gerada a partir das conscins ectoplastas presentes doadoras, em confluência com
a assistência dos amparadores extrafísicos”. “No parafenômeno da olorização, se o odor é agradável é porque o holopensene é positivo”. “A mulher jovem, formosa, alegre, lúcida e parapsíquica
predispõe a harmonia visível e a exteriorização energética da olorização perfumada, ou o controvertido odor de santidade, um dos parafenômenos mais raros de se vivenciar ou presenciar.
Os hormônios femininos parecem predispor mais as olorizações do que os hormônios masculinos, hipótese a ser confirmada com pesquisas mais aprofundadas dos parafatos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parafenomenologia; os energopensenes; a energopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; o holopensene gravitante favorecendo os fenômenos parapsíquicos de efeitos físicos.
Fatologia: as substâncias odorantes; as moléculas voláteis odoríferas; as narinas; a cavidade nasal; o epitélio olfatório; a mucosa nasal; os cílios nasais; o limiar de odor; os neurônios
sensoriais ou células receptoras olfatórias; a transdução olfatória ou conversão do sinal químico
em sinal elétrico; os nervos cranianos; o nervo olfatório; o bulbo olfativo; o córtex olfatório; a interpretação dos sinais elétricos realizada pelo cérebro; o cheiro como experiência perceptual; o olfato sendo, filogeneticamente, o mais primitivo dos sentidos; a estreita relação entre olfato, memória e emoção; o sistema límbico; a importância do olfato na sobrevivência; o olfato como sen-
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tido de alerta; o fortalecimento dos vínculos afetivos através do olfato; os odores corporais influindo na percepção da olorização; a secreção fétida de suor ou bromidose; o fedor; o mau cheiro;
o uso excessivo de cosméticos prejudicando as parapercepções; os desodorantes; os perfumes;
os aromatizadores do ambiente; o mofo desencadeando alergias respiratórias; o resfriado; a rinite
alérgica; a sinusite; a hiposmia; a anosmia; a ausência do sentido do olfato; a obstrução das fossas
nasais; a lesão traumática no nervo olfativo; as alucinações olfativas provocadas por lesão cerebral; a exposição do sistema olfatório a substâncias tóxicas; as drogas inalantes; o cigarro; o incenso; os descongestionantes nasais; a perda do olfato; a disosmia ou distorção do olfato; a medida da agradabilidade e desagradabilidade do olor; as famílias aromáticas; o curso Acoplamentarium; o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); a Osmologia, ciência do
estudo dos odores.
Parafatologia: a olorização; a ectoplasmia; a lignina das plantas compondo o fitoectoplasma; a extração de ectoplasma através de órgão ou sistema somático; o predomínio do chacra
umbilical na doação de ectoplasma; a instalação de campo bioenergético predispondo a ocorrência de parafenômenos de efeitos físicos; a sensação de queda da temperatura corporal e ambiental
em função dos parafatos ou parafenômenos; o ectoplasma exalando odor característico lembrando
o ozônio; o epicentro parafenomenológico; a energosfera pessoal; a descoincidência vígil; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a soltura energossomática; o acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE); as ECs gravitantes; a estimulação bioenergética direta no córtex olfativo do sensitivo; o parafenômeno da micromaterialização das partículas odoríferas; a telecinesia
molecular; a olorização como resultado da combinação paraquímica do ectoplasma; as assombrações; o local de ocorrência de poltergeist; a consciex em parapsicose pós-dessomática; os cheiros
extrafísicos de fumo; os odores sobrenaturais nauseantes de putrefação; a parassepsia; a olorização promovendo a limpeza energética do ambiente; a olorização nas sessões da tenepes; a aplicação do arco voltaico craniochacral; a paracirurgia; a paranestesia; o paradiagnóstico; a mediunidade olfativa; o parapsiquismo olfativo; o desbloqueio cirúrgico dos chacras; o reequilíbrio da psicosfera; a força presencial; a primener ou primavera energética; o macrossoma energossomático;
os “milagres”; a osmogênese “milagrosa” (Parapsicologia); o “odor de santidade” (Catolicismo);
o perfume extrafísico promovendo a santificação do sensitivo; o exorcismo; a dermografia, parafenômeno dos estigmas somáticos ou chagas, exalando perfume; o suave aroma extrafísico de rosas emanados do corpo; o parafenômeno de incorruptibilidade do cadáver; a mumificação temporária através das energias conscienciais; as ECs gravitantes ou residuais ao redor do cadáver do
sensitivo ectoplasta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ectoplasma-olorização.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às vivências parapsíquicas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o emprego sadio da
ectoplastia pessoal.
Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática; a teoria do fitoectoplasma associada às olorizações de perfumes de flores.
Tecnologia: a técnica da assepsia energética; a técnica interassistencial da tenepes.
Voluntariologia: os sensitivos ectoplastas voluntários de experimentos parapsíquicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; as dinâmicas parapsíquicas enquanto laboratório vivencial dos parafanômenos de efeitos físicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: o efeito da olorização na ativação das memórias; o efeito da olorização no
reequilíbrio holopensênico; o efeito da olorização positiva na promoção da assepsia energética
do ambiente.
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Enumerologia: a dimensão do odor; a concentração do odor; a intensidade do odor;
a persistência do odor; o tom hedônico do odor; o caráter ou categorização do odor; a composição química do odor.
Interaciologia: a interação olorização-olfato; a interação paracérebro-cérebro.
Crescendologia: o crescendo parafenomenológico olorização–odor de santidade.
Trinomiologia: o trinômio descoincidência vígil–ectoplasmia–olorização.
Antagonismologia: o antagonismo olorização / odor intrafísico.
Paradoxologia: o paradoxo de o sensitivo ectoplasta, portador da doença autoimune
pênfigo foliáceo, exalar perfume agradável após ser reequilibrado energeticamente.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a energossomatoteca; a metapsicoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a sinaleticoteca; a parapercepcioteca.
Interdisciplinologia: a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Parafisiologia; a Paracirurgia; a Parassepsia; a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Despertologia; a Pensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o epicentro de poltergeist; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o sensitivo ectoplasta; o pesquisador parafenomenológico.
Femininologia: a acoplamentista; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a sensitiva ectoplasta; a pesquisadora parafenomenológica.
Hominologia: o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens desassediator;
o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens pancognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: olorização subjetiva = quando a presença do odor não atingiu suficiente
grau de materialidade, sendo notado somente pelo sensitivo ectoplasta; olorização objetiva
= quando a presença do odor se faz ostensiva, praticamente física, percebida por mais de
1 percipiente ou testemunha.
Culturologia: a Multiculturologia da Parafenomenologia.
Caracterologia. Segundo a Parafenomenologia, eis 14 características básicas envolvidas
no fenômeno parapsíquico da olorização, aqui listadas na ordem alfabética:
01. Campo. A formação de campo bioenergético constituído pela intensa exteriorização
de energias conscienciais lastreadas de ectoplasma é condição indispensável para ocorrer a olorização. Sensações de queda da temperatura corporal, entorpecimento e aragem refrescante sobre
a pele podem aparecer.
02. Composição. A olorização é o produto ou resultado da combinação paraquímica do
ectoplasma, fluído energético semimaterial contendo propriedades químicas similares aos compostos orgânicos, extraído das conscins, dos animais, das plantas e da natureza próxima misturado
com as energias gravitantes e residuais dos ambientes e do psicossoma lastreado das consciexes.
03. Concentração. Quando há maior concentração de ectoplasma, existe a hipótese de
partículas odoríferas de plantas (lignina) e substâncias químicas em geral, próximas ao local de
ocorrência da olorização, serem desmaterializadas, transportadas pelos amparadores extrafísicos
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e rematerializadas, fenômeno conhecido por aporto ou apport, ocorrendo a micromaterialização
destas partículas odoríferas (telecinesia molecular), tornando-as sensíveis e possibilitando os olores serem captados e percebidos pelo sentido olfativo de várias pessoas ao mesmo tempo.
04. Direção. Os odores variam em direção e sentido. Frequentemente, chegam em ondas intermitentes, aumentando e diminuindo progressivamente em intensidade, como se lufada de
perfume fosse exalada no ar, aromatizando o ambiente e acalmando as emoções e equilibrando os
pensenes dos indivíduos percipientes no fenômeno.
05. Duração. A duração do fenômeno é variável. O ambiente, as vestes e objetos do
sensitivo ectoplasta podem ficar impregnados pelos cheiros, permanecendo por alguns minutos,
horas e até dias, conforme a intensidade da energia utilizada.
06. Espécie. Quanto aos tipos de odores, os mais relatados são os perfumes de flores
e plantas (aloe vera ou babosa, alfazema, jasmins, lírios, menta, rosas, violetas e flores silvestres),
além dos cheiros de substâncias químicas (álcool, éter, enxofre ou súlfur, fósforo e ozônio), de incenso, de carne podre, de fezes, de fumo e de substância queimada. Às vezes, os odores são singulares e de difícil caracterização.
07. Exemplificação. Os odores também podem ser bastante desagradáveis. Em casos de
poltergeist e assédio interconsciencial, as entrópicas e negativas manifestações parapsíquicas predispõem o aparecimento de odores repugnantes, repulsivos, comumente assemelhados ao enxofre
e apodrecimento (moléculas de putrescina e cadaverina). Tal fato pode ocorrer devido à condição
da consciex estar em parapsicose pós-dessomática, fazendo-a sentir as impressões da decomposição do corpo humano, materializando e exalando o odor de putrefação.
08. Finalidade. O ectoplasma exteriorizado durante a olorização mais positiva geralmente possui finalidades assistenciais, sendo empregado pelos amparadores extrafísicos visando
desassédios emergenciais, desbloqueio cirúrgico dos chacras, paranestesias, assepsia ou parassepsia energética do ambiente, além do reequilíbrio da psicosfera e do holopensene das conscins
e consciexes. Os olores podem servir para o sensitivo captar informações e realizar paradiagnósticos através da sinalética parapsíquica pessoal, processo conhecido como clariolfato ou clairescence.
09. Gradação. Relacionado à gradação do fenômeno, a princípio, possivelmente aconteça a estimulação bioenergética direta no cérebro físico da conscin sensitiva, na região do córtex
olfativo. Neste caso, a olorização é mais íntima, subjetiva ou individual, exigindo maior estado de
descoincidência vígil por parte do sensitivo e menor volume de ectoplasma exteriorizado.
10. Memórias. Às vezes, os cheiros no fenômeno de olorização podem evocar antigas
memórias de consciências afins, estabelecendo o acoplamento áurico de imediato e ampliando
o rapport e os vínculos afetivos. Essas conexões variam entre cosmoéticas ou anticosmoéticas.
11. Ocorrência. O fenômeno de olorização geralmente é eventual, inesperado, involuntário, surgindo de repente, podendo, assim, surpreender as pessoas envolvidas no processo. O sensitivo ou sensitiva não determina quando, onde e nem o tipo de olor exalado. Tal fato depende,
basicamente, das condições extrafísicas do complexo fenomênico.
12. Origem. Quanto à origem, os olores tendem a ser emanados a partir da energosfera
do sensitivo ectoplasta atuando na condição de epicentro fenomenológico. Tal exteriorização de
energias pode se dar por chacra específico ou por toda a psicosfera do sensitivo ectoplasta. A olorização também pode ter como foco as energias gravitantes de objetos, do ambiente, ou as energias gravitantes de cadáveres.
13. Paraassepsia. O campo de ectoplasma formado nas olorizações promovidas em
conjunto com o amparador extrafísico de função auxiliam na descontaminação ou parassepsia das
energias conscienciais gravitantes negativas.
14. Percepção. A conscin sensitiva pode perceber, através do olfato, estranho odor
adentrar o ambiente. Neste momento, é como se espécie de finas partículas de chuva ou nuvem de
orvalho de suaves e delicados perfumes espraiasse e umedecesse o ar, dando a impressão de haverem borrifado gotículas de líquido adocicado.
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Identificação. Para a identificação correta do parafenômeno olorização, devem ser observados 7 critérios, aqui listados em ordem alfabética:
1. Alucinações. Excluir a hipótese de alucinações olfativas (cacosmias, disosmias, fantosmias), seja de causas orgânicas ou psiquiátricas.
2. Doenças. Descartar a hipótese de doenças ou enfermidades causadoras de alterações
fisiológicas capazes de exalar odores semelhantes aos do fenômeno de olorização (diabetes, uremias).
3. Efeitos. Analisar o conteúdo fenomênico e os respectivos efeitos conscienciais e evolutivos.
4. Fraudes. Excluir qualquer hipótese de fraudes.
5. Objetividade. Determinar se os cheiros são percebidos por várias pessoas ou apenas
pelo sensitivo.
6. Sinalética. Estabelecer associações temporais convincentes entre o aparecimento do
fenômeno e os sinais parapsíquicos percebidos pelo sensitivo.
7. Substâncias. Não haver evidências físicas de substâncias voláteis, aromatizadas, capazes de explicar a origem dos odores e perfumes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a olorização, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
02. Autovinculação cognopolitana: Sociologia; Homeostático.
03. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
04. Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
05. Ectoplasma: Energossomatologia; Neutro.
06. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
07. Fenômeno projetivo ambivalente: Parafenomenologia; Neutro.
08. Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
09. Interação Fisiologia-Parafisiologia: Holossomatologia; Neutro.
10. Marca parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
11. Paraassepsia Antecipada: Energossomatologia; Neutro.
12. Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
13. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
14. Prescindência das mãos: Manossomatologia; Homeostático.
15. Primener: Energossomatologia; Homeostático.

OS AMPARADORES EXTRAFÍSICOS UTILIZAM O ECTOPLASMA EXTERIORIZADO NO PARAFENÔMENO DE OLORIZAÇÃO PARA PROMOVER A PARASSEPSIA DAS
ENERGIAS NEGATIVAS GRAVITANTES DO AMBIENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já sentiu, percebeu ou vivenciou o parafenômeno de olorização? Em quais circunstâncias? Os odores foram agradáveis ou desagradáveis?
Bibliografia Específica:
01. Ancilli, Ermano; Diccionario de Espiritualidad (Dizionario Enciclopédico di Spiritualità); trad. Joan
Llopis; 3 Vols.; 2.106 p.; Vol. 2; 137 abrevs.; glos. 2.106 termos; 24 x 17 x 5 cm; enc.; sob.; Editorial Herder; Barcelona;
España; 1983/1984; Vol. 3: página 7.
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02. Azevedo, Juan Rocha de; Fascinantes Secretos Psiquicos; prol. Rodolfo Perdomo Bica; 176 p.; 40 caps.;
ilus.; 20 x 13,5 cm; br.; Editorial Kier; Buenos Aires; Republica Argentina; 1983; página 97.
03. Bletzer, June G.; The Donning International Encyclopedic Psychic Dictionary; XIV + 876 p.; glos.
9.438 termos; 322 refs.; 7 apênds.; 23 x 18 x 4 cm; br.; 2ª Ed.; The Donning Company Publishers; Norfolk, VA; USA;
Julho, 1987; páginas 113, 253, 440, 462 e 507.
04. Bonin, Werner F.; Diccionario de Parapsicología (Lexikon der Parapsychologie und Ihrer Grenzgebiete);
trad. José Luis Bardasano; 2 Vols.; 844 p.; Vol. 2; 73 abrevs.; 9 enus.; 1 fórmula; glos. 3.000 termos; 3 tabs.; 1.939 refs.;
18 x 11 cm; br.; pocket; Alianza Editorial; Madrid; España; 1983; página 577.
05. Borges, Valter da Rosa; Manual de Parapsicologia; 266 p.; 1 ilus.; 299 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas; Recife; PE; 1992; página 172.
06. Borriello, L.; et al.; Org.; Diccionario de Mística (Dizionario di Mística); apres. Rafael Farina; trad. Luiz
Miguel Duarte; & Honório Dalbosco; XXX + 1.084 p.; 233 abrevs. & siglas; 584 enus.; glos.; 586 termos; 4.085 refs.;
1 adendo; alf.; 24 x 16,5 x 5 cm; enc.; Edições Loyola / Paulus; São Paulo, SP; 2003; página 801.
07. Cavalcante, Pedro Teixeira; Dicionário de Santa Teresinha: Pequena Enciclopédia de Santa Terezinha;
pref. Frei Patrício Sciadini; 582 p.; glos. 1.095 termos; 26 siglas; alf.; 24 x 16,5 x 3 cm; enc.; Edições Paulus; São Paulo,
SP; 1997; páginas 349, 392 e 550.
08. Ferguson, John; An Ilustrated Encyclopaedia of Mysticism and the Mystery Religions; 228 p.; 85 fotos;
glos. 791 termos; 14 ilus.; 1 tab.; 704 refs.; 24 x 15,5 cm; br.; Thames and Hudson; London; Great Britain; 1976; página 135.
09. Gonzalez, Gabriel; Olorização; Artigo; II Jornada da Parapercepciologia; Foz do Iguaçu, PR; 1416.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Especial;Vol. 9; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail;
6 enus.; 1 microbiografia; 22 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Julho-Setembro, 2005; páginas 241 a 246.
10. Herraz, Isabela; Vida y Muerte em Olor de Santidad; Año Cero; Revista; Mensário; Ano X; N. 111;
5 fotos; 2 ilus.; Madrid; España; Outubro, 1999; páginas 68 a 70.
11. Holzer, Hans; O Sobrenatural ao nosso Alcance (Das Übersinlich ist Greifbar); trad. Luíza Ribeiro; 178
p.; 16 caps.; 21 x 24 cm; br.; Editora Nórdica; Rio de Janeiro, RJ; 1977; páginas 38 a 53.
12. Inglis, Brian; The Paranoral: An Encyclopedia of Psychic Phenomena; X + 344 p.; 8 caps.; 36 fotos;
glos. 81 termos; 1 ilus.; 80 microbiografias; ; 360 refs.; alf.; 24 x 16 cm; enc.; sob.; Granada Publishing; London; Great
Britain; 1985; páginas 54 a 56.
13. Lorenzatto, José; Parapsicologia e Religião: Alguns Aspectos da Mística à Luz da Ciência; apres. Oscar
González-Quevedo; 200 p.; 18 caps.; 21 x 14 cm; br.; Edições Loyola; São Paulo, SP; 1979; páginas 57 a 66.
14. Machado, Mário Amaral; Os Fenômenos Paranormais de Thomaz Green Morton; 154 p.; 11 caps.; 80
fotos; 21 x 14 cm; br.; Ediouro; São Paulo, SP; 1984; páginas 27 e 28.
15. Morelli, Aderbal; Dicionário de Fenômenos Paranormais e Mediúnicos; pref. Reynaldo Leite; 206
p.; glos. 1.150 termos; 21 x 14 cm; br.; DPL; São Paulo, SP; 2000; página 152.
16. Ney, Gerard M.; Parapsicologia: Termos e Mestres; Dicionário; revisor Hélio José da Silva; 264 p.; 2 caps.;
6 enus.; 1 esquema; glos. 752 termos; 133 refs.; 22,5 x 16 cm; br.; Livraria Freitas Bastos; Rio de Janeiro; 1991; página 130.
17. Palhano Junior, Lamartine; Dicionário de Filosofia Espírita; 378 p.; 34 fotos; glos. 1.300 termos; 131
refs.; 19 x 13,5 cm; br.; Centro Espírita Leon Denis (CELD); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 266.
18. Planeta; Redação; Dicionário do Inexplicado; Revista; Mensário; Edição Especial; N. 131-B; N. 132-A;
N. 133-A; apres. Eduardo Araia; 3 Vols.; 192 p.; 3 enus.; 1 fórmula; 121 fotos; glos. 226 termos; 88 ilus.; 2 mapas; 28
x 20 cm; br.; Editora Três; São Paulo, SP; Agosto-Outubro, 1983; N. 133-A: página 14.
19. Tavares, Clovis; Mediunidade dos Santos; int. Flavio Mussa Tavares; 216 p.; 13 caps.; 24 ilus.; alf.; ono.;
18 x 13,5 cm; br.; Instituto de Difusão Espírita; Araras, SP; Maio, 1988; páginas 137 a 140.
20. Thurston, Herbert Henry Charles; Los Fenómenos Fisicos del Misticismo (The Physical Phenomena of
Mysticism); pref. J.H. Crehan; pról. Pedro Meseguer; trad. Gabriel de Manterola; 606 p.; 17 caps.; ono.; 19 x 12,5 x 3,5
cm; br.; Ediciones Dinor; San Sebastian; España; 1953; páginas 223, 284, 329 e 334 a 343.
21. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.168.
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OMISSUPER
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A omissuper, ou a omissão superavitária, é a conduta-exceção, seja pessoal
ou grupal, de se evitar, profilaticamente, de modo consciente e com autodeterminação, a ação antievolutiva ou anticosmoética, no caso indo explicitamente no contrafluxo ordinário da Socin, ainda patológica, contra os tradicionalismos bolorentos, folclores, mitos, simpatias ancestrais, superstições e idiotismos culturais em vigor, mesmo arrostando a incompreensão da conduta-padrão
dos incautos e inconscientes quanto à inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo omissão deriva do idioma Latim, omissio, “omissão, falta, lacuna”.
Surgiu no Século XV. A palavra superavitária vem igualmente do idioma Latim, superavit, “sobrou”, de superare, “elevar-se acima de; subir ao alto; passar por cima; ultrapassar”. Apareceu no
Século XX.
Sinonimologia: 1. Omissão superavitária. 2. Omissão evolutiva. 3. Profilaxia cosmoética. 4. Prevenção da interprisão grupocármica. 5. Princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
6. Superavit evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo omissuper: maxiomissuper; miniomissuper; omissuperavitária; omissuperavitário.
Neologia. Os 3 vocábulos (acrônimos) omissuper, miniomissuper e maxiomissuper
e a expressão composta omissão superavitária são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Omissão deficitária. 2. Conduta anticosmoética. 3. Interprisão grupocármica. 4. Deficit evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a melhoria do holopensene institucional; o holopensene democrático;
a laxopensenidade.
Fatologia: a omissuper; a omissão superavitária; a neoomissão lúcida; a omissão superavitária assistencial; a omissão superavitária exigindo coragem; o preço da omissão superavitária;
a omissão superavitária pelo silêncio; a omissão evolutivamente rentável; a omissão superavitária
incluída no compléxis; a autexclusão evolutiva; as evitações da anticosmoética; as evitações pessoais; as evitações institucionais; a evitação de acidentes; a evitação dos maus hábitos grupais;
a evitação do acumpliciamento anticosmoético; a evitação da lavagem de dinheiro; a evitação da
lavagem cerebral; a evitação das interprisões grupocármicas; a recusa cosmoética educada;
o ônus do não; o superavit evolutivo; o saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a cumplicidade tácita; a omissão deficitária; a inteligência evolutiva (IE); a anticorrupção; os bagulhos
energéticos; as tentativas de aliciamentos; os cantos das sereias; as seduções temporais; os envolvimentos espúrios; os recrutamentos das máfias econômico-financeiras; a campanha antiacidentes funcionais; a campanha antitabagista; a campanha antialcoólica; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Cognópolis.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Tecnologia: as técnicas cosmoéticas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
grupalidade.
Paradoxologia: o paradoxo da omissão acrescentadora.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Proexologia; a Paraprofilaxiologia; a Homeostaticologia; a Consciencioterapia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia;
a Conscienciocentrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin heterocrítica; a conscin comunitária;
a conscin omissa superavitária; a conscin minipeça interassistencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tabagista; o alcoólatra; o bagulhista; os golpistas sociais; o interpresidiário inconsciente; o voluntário conscienciológico; o maxidissidente; o tenepessista; o epicon lúcido.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tabagista; a alcoólatra; a bagulhista; as golpistas sociais; a interpresidiária inconsciente; a voluntária conscienciológica; a maxidissidente; a tenepessista; a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniomissuper =a abstenção pessoal na dúvida; maxiomissuper = a renúncia pessoal cosmoética.
Evitações. Sob a ótica da Proexologia, a conscin executa a programação existencial
(proéxis) não só pelas realizações evolutivas – o saber fazer –, mas também pela evitação dos
atos anticosmoéticos sedutores, envolventes e tentadores – o saber não-fazer –, a omissuper na
vida humana.
Campanhas. Dentro da Conscienciocentrologia, a fim de esclarecer aos interessados,
homens e mulheres em geral, vale registrar as omissões superavitárias nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs), por exemplo, no Campus CEAEC, em Foz do Iguaçu, objetivando a Profilaxia,
a Homeostaticologia e a Conviviologia, através do fato de não disporem nas dependências intrafísicas, sem qualquer mau hábito, superstição ou culto ao misticismo, instalações e objetos inconvenientes ou potencialmente patológicos, ao modo destes 12, dispostos na ordem alfabética, realidades estas incluídas como objetivos de campanhas sociais, pacíficas, governamentais ou particulares:
01. Adega: campanha antialcoólica.
02. Bar: campanha antialcoólica.
03. Cabos aéreos: campanha antiacidentes funcionais.
04. Cinzeiros: campanha antitabagista.
05. Enoteca: campanha antialcoólica.
06. Escadas: campanha antiacidentes funcionais.
07. Fumódromo: campanha antitabagista.
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Hoploteca: campanha do desarmamentismo universal.
Incensos: campanha antitabagista.
Sala Vip: campanha pró-megafraternidade (democracia).
Suntuosidade: campanha pró-megafraternidade (democracia).
Tabacaria: campanha antitabagista.

Renúncia. A necessidade de a conscin vivenciar a omissão superavitária (ou a autorrenúncia) aparece mais frequentemente na vida humana em relação ao nível de autoconsciencialidade vigente. Em geral, expressa algum teste na consecução da proéxis, quando as tentações e os
envolvimentos espúrios aparecem de onde menos se espera. Às vezes é o gargalo a vencer no caminho evolutivo. Nesta hora crítica vale repetir mentalmente o princípio: – “Isso não é para
mim”.
Comunicologia. No âmbito da Grupocarmologia, importa considerar, ainda, por exemplo, na ordem alfabética, 3 categorias de omissões superavitárias, baseadas na concessão cosmoética de oportunidades de comunicação aos companheiros e companheiras de evolução, quando os
trabalhos da conscin veterana já alcançaram elevado patamar de fixação da auto ou maxiproéxis:
1. Dedicatoriologia: evitar de dar autógrafos nos livros publicados, depois de ter editado dezenas de obras pessoais, mas apenas assinar na folha de rosto da obra, a fim de não bloquear
a heterocrítica dos leitores.
2. Entrevistologia: evitar de dar entrevistas às rádios emissoras por telefone em função
da incompletude e obscuridade da comunicação, mas preferir as interlocuções diretas ou gravadas
pessoalmente.
3. Prefaciologia: evitar de redigir prefácios para novas obras a serem lançadas, depois
de já ter prefaciado dezenas de livros, através das décadas, a fim de oferecer oportunidade para
outros companheiros prefaciarem, aparecerem e se firmarem intelectual e comunicativamente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a omissuper, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
2. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
3. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
4. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
5. Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
6. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
7. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.

A CARACTERÍSTICA BÁSICA DA VIVÊNCIA PESSOAL OU
GRUPAL DA OMISSÃO SUPERAVITÁRIA É A DISCRIÇÃO
COSMOÉTICA, OBJETIVANDO O MELHOR PARA TODOS,
SEM AFETAÇÃO, ELITISMO OU OSTENTAÇÃO SOCIAL.
Questionologia. Quais omissões superavitárias mais relevantes você cometeu nesta existência intrafísica? Quais foram as consequências sociais de tais atitudes? Você tem cometido mais
omissões superavitárias ou mais omissões deficitárias?
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OMNICATÁLISE
(CATALISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A omnicatálise é a percepção ampliada da conscin lúcida, em múltiplas direções, ao mesmo tempo, em determinado momento evolutivo singular, com a expansão notável
das autocognições, podendo até ultrapassar os cons magnos pessoais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição oni ou omni vem do idioma Latim, omnis, “todo; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. O termo catálise procede do idioma Grego,
katálysis, “dissolução; decomposição”, provavelmente por influência do idioma Francês, catalyse,
“catálise”. O vocábulo catálise foi adotado pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779–1848)
e apareceu, no idioma Português, no Século XX.
Sinonimologia: 1. Omnicatarse. 2. Ultracatálise. 3. Ultracatarse. 4. Megarrecéxis.
Neologia. O vocábulo omnicatálise e as duas expressões compostas omnicatálise intrafísica e omnicatálise extrafísica são neologismos técnicos da Catalisologia.
Antonimologia: 1. Anticatálise. 2. Anticatarse.
Estrangeirismologia: o turning point evolutivo; o upgrade intraconsciencial; o spark of
genius; a mega chain reaction cognitiva; a selfcatalysis; a paracontact action; o trigger homeostático da Central Extrafísica da Verdade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autocosmovisiologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os neopensenes; a neopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autocatálise pensênica; o holopensene omnicatalítico; o holopensene pró-amplificação das autoconsciencialidades.
Fatologia: a omnicatálise; a excepcionalidade do fenômeno pessoal da omnicatálise;
o aprendizado evolutivo intensificado; a catálise inteligente da vontade; o ponto da catálise evolutiva; o vetor da catálise evolutiva; a retrocatálise atual; a retrocatálise terapêutica; a autocatálise
evolutiva teática; a catálise experimental; a catálise mentalsomática; as manifestações parciais, tímidas, mas eficazes, de omnicatálises intraconscienciais evolutivas; a macrocatálise dos autodesempenhos; o pico máximo da catálise sadia; a catálise das tarefas evolutivas; a viragem da mesa
evolutiva; o verdadeiro bambúrrio evolutivo; a catálise homogênea da evolução; a alavancagem
da proéxis; o fenômeno acelerador da evolução grupal; a enzima evolutiva; o fermento mentalsomático; o incremento do autoconhecimento; a alavanca do progresso; a catálise mnemônica; a catálise da vontade; a catálise do autodiscernimento; a catálise da homeostase holossomática; a catarse; a mutação; a nova marcha evolutiva; a autocatálise evolutiva; o arrastão da neoverpon; o arrebatamento da ideia original; o taquipsiquismo; a ultrapassagem da autocognição; o ponto de
mutação autopesquisístico; os achados pesquisísticos; as neoperspectivas; os neoprocedimentos;
as reperspectivações; as ultracatálises intelectivas; a ampliação da convivialidade e da cosmovisão; a autoconscientização dos valores essenciais da autoproéxis; a catálise grupal; a catálise social; a catálise das recins; a omnicatálise sadia pós-ultrapassagem do gargalo evolutivo; o labor da
reurbex catalisando gradativamente a reeducação planetária; a omniativação dos trafores; a omnineutralização das ectopias; a omnialavancagem das autevoluções.
Parafatologia: a catálise da força presencial pelo estado vibracional (EV) profilático;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paracatálise intermissiva na conclusão de Curso
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Intermissivo pré-ressomático; o ambiente intra e extrafísico tecnicamente preparado pró-catálise
evolutiva; a Cognópolis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo ambiente catalítico–
–presença catalítica; o sinergismo omnicatálise energossomática–omnicatálise mentalsomática.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; o travão catalítico dos endividamentos
da teoria das interprisões grupocármicas; a catálise forçada promovida pelas transmigrações da
teoria da reurbex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito Hulk; o efeito halo das autocatálises; o efeito omnicatalítico do encontro com o Serenão.
Neossinapsologia: a catálise das neossinapses; a omnifermentação de neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo trafores entrosados–catálise produtiva–autexpectativas superadas.
Enumerologia: a catálise do megadiscernimento; a catálise da autocognição; a catálise
da autoproéxis; a catálise do prioritário; a catálise da autocosmovisão; a catálise da neoverpon;
a catálise da evolução.
Binomiologia: o binômio omniorganização instrumental–omniaceleração produtiva.
Interaciologia: a interação catálises individuais–catálises grupais; a interação catálises-paracatálises.
Crescendologia: o crescendo autocatálise–catálise social.
Trinomiologia: o trinômio catálise evolutiva–autorrevezamento–autoproéxis.
Polinomiologia: o polinômio ideia catalítica–objeto catalítico–conscin catalítica–consciex catalítica–contexto catalítico.
Antagonismologia: o antagonismo catalisador da evolução / anticatalisador da evolução.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autopredisposição às catálises evolutivas.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a recexoteca; a invexoteca; a experimentoteca; a volicioteca; a evolucioteca; a potencioteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Catalisologia; a Evoluciologia; a Autorrecexologia; a Autopensenologia; a Autexperimentologia; a Autoparapercepciologia; a Pangrafologia; a Autocosmovisiologia; a Heuristicologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a personalidade catalítica; a consciência megacatalisadora grupocármica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens omnicatalysator; o Homo sapiens catalyticus; o Homo
sapiens expeditus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens
activus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens epicentricus;
o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: omnicatálise intrafísica = a catarse decorrente do ato de presenciar aparição extrafísica, tangível, informadora; omnicatálise extrafísica = a catarse decorrente da integração da consciex ao Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Culturologia: a Multiculturologia da Catalisologia Cosmovisiológica.
Agentes. Sob a ótica da Catalisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 categorias de agentes pragmáticos das omnicatálises, em geral:
01. Ato de presenciar aparição extrafísica tangível.
02. Curso Intermissivo (Participação pessoal).
03. Encontro com Serenão.
04. Extrapolacionismo parapsíquico.
05. Insight decisivo.
06. Lucidez projetiva (AM).
07. Pangrafia.
08. Paravisita à comunex Interlúdio.
09. Serendipitia (Heuristicologia).
10. Serenologia.
11. Visita projetiva à autoparaprocedência.
12. Vivência do parafenômeno da cosmoconsciência.
Taxologia. Segundo a Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 categorias de omnicatálises, em geral:
01. Omnicatálise assistencial: a instalação da ofiex pessoal.
02. Omnicatálise autevolutiva: a conquista da autodesperticidade.
03. Omnicatálise autocognitiva: a megagescon publicada.
04. Omnicatálise cosmovisiológica: o binômio perceptibilidade atilada–paraperceptibilidade avançada.
05. Omnicatálise energossomática: a vivência do holorgasmo.
06. Omnicatálise grupal: o êxito conjunto na maxiproéxis.
07. Omnicatálise histórica: a Era da Aceleração da História Humana.
08. Omnicatálise holomnemônica: a autorretrocognição sadia indiscutível.
09. Omnicatálise holossomática: o fenômeno da megaeuforização.
10. Omnicatálise intelectiva: a ebulição ideativa no posfácio dos originais.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Omnicatálise intraconsciencial: a recin cirúrgica.
Omnicatálise mentalsomática: a vivência do fenômeno da cosmoconsciência.
Omnicatálise neossináptica: a fase pessoal de Mega-Heurística.
Omnicatálise neoverponológica: o acesso irrestrito à CEV.
Omnicatálise presencial: a autoridade cosmoética.
Omnicatálise proexológica: o compléxis pós-maximoréxis.
Omnicatálise somática: a autorregeneração a partir do macrossoma pessoal.
Omnicatálise volitiva: a megamotivação cosmoética javalínica.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a omnicatálise, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
04. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
05. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
06. Automutação: Recexologia; Homeostático.
07. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
08. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
09. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
12. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
14. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
15. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A OMNICATÁLISE SOMENTE OCORRE À CONSCIN PARAPSÍQUICA, HOMEM OU MULHER, COM MÉRITOS NATURAIS, ÓBVIOS, PROVADOS NO UNIVERSO DAS AUTOVIVÊNCIAS DA INTERASSISTENCIALIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou algum tipo de omnicatálise?
Quais foram as consequências evolutivas do fato?
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OMNICATÁLISE SERENOLÓGICA
(SERENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A omnicatálise serenológica é a percepção ampliada da conscin lúcida, serenona, em múltiplas direções, ao mesmo tempo, praticamente em todo momento evolutivo, com
a expansão notável das autocognições, ultrapassando os cons magnos pessoais, por meio da autolucidez, da holomaturidade, da hiperacuidade e da cosmovisão pessoais expandidas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição oni ou omni vem do idioma Latim, omnis, “todo; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. O termo catálise procede do idioma Grego,
katálysis, “dissolução; decomposição”, provavelmente por influência do idioma Francês, catalyse,
“catálise”. O vocábulo catálise foi adotado pelo químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779–1848)
e apareceu, no idioma Português, no Século XX. A palavra serenidade procede do idioma Latim,
serenitas, “serenidade; calma; placidez”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Omnicatálise intraconsciencial. 2. Ultracatálise serenológica.
3. Omnicatarse serenológica. 4. Ultracatarse serenológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo sereno: pré-serenão; serena; serenação; serenada; serenado; serenador; serenagem; serenamento; serenante; Serenão; serenar; serenarium; serenata; serenatear; serenateiro; serenatista; serenável; sereneiro; serenidade; serenim; sereninha; sereníssimo; serenitude; serenização; serenizado; Serenologia; serenológica; serenológico; Serenona.
Neologia. As 3 expressões compostas omnicatálise serenológica, omnicatálise serenológica inicial e omnicatálise serenológica avançada são neologismos técnicos da Serenologia.
Antonimologia: 1. Anticatálise pré-serenológica. 2. Anticatarse pré-serenológica.
Estrangeirismologia: o turning point evolutivo do Serenão; o upgrade intraconsciencial
serenológico; o spark of genius; a megachain reaction cognitiva serenológica; a selfcatalysis serenológica; a omnissíntese das performances; o portfolio pessoal de competências evolutivas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autocosmovisiologia Serenológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia Serenológica; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autocatálise pensênica serenológica; o holopensene omnicatalítico serenológico; o holopensene pró-amplificação das
autoconsciencialidades ao máximo.
Fatologia: a omnicatálise serenológica; as autoconcepções superrequintadas; a atomização final da Meganaliticologia Multidimensional; as pesquisas dos megarreflexos, dos megalampejos e dos megavislumbres; a ultrasserenidade; a megaeutimia.
Parafatologia: a parafenomenalidade sutilíssima; o fato óbvio de não perdermos a oportunidade da exposição da paracognição evoluída enquanto vivemos na condição de conscins;
o outro fato evidente de pouco adiantar à conscin confirmar os parafatos depois da dessoma, sendo mais relevante deixar tudo registrado aqui, agora; a primener ininterrupta; a megaeuforização
permanente; a parerudição multidimensional; a obra-prima da Natureza.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: a intensidade das conexões sinérgicas sadias a partir da conscin; o sinergismo da vitalidade holossomática; o sinergismo macrossoma-paramicrochip; o sinergismo
limpidez autopensênica–densidade cognitiva–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo intensidade existencial–autorrentabilidade evolutiva; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade na identificação e compreensão dos paradoxos; o sinergismo plurivalência perceptiva–
–plurivalência atributiva–plurivalência paraperceptiva; o sinergismo conjugação sensorial–coativação atributiva–composição parapsíquica.
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) dinamicamente revisado, ampliado e aplicado.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio de somas consecutivos através
dos milênios.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente aplicando bem o próprio soma; as pesquisas 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 Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Cognopolitas;
o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos da educação familiar, escolar e cultural no florescimento das
genialidades pessoais; os efeitos 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.
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 intelectualidade-psicomotricidade; o binômio força presencial–postura individual; o binômio esforço-sucesso; o binômio pensar grande–executar bem; o binômio conscin-problema–conscin-solução; o binômio heteroperdoamento universal–autoimperdoamento proativo.
Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação autossobrevida-gênero; a interação autossobrevida–doenças coexistentes; a interação autossobrevida–saúde psíquica; a interação autossobrevida–capacidade funcional; a interação autossobrevida–qualidade de vida; a interação vida material–longevidade pessoal produtiva.
Crescendologia: o crescendo conhecer-vivenciar-exemplificar; o crescendo Evoluciologia Teórica–Evoluciologia Teática.
Trinomiologia: o trinômio autorganização-autodisciplina-autocontrole; o trinômio polimatia-poliparapsiquismo-Policarmologia.
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Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Paraestadismo.
Antagonismologia: o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo uso consciente do soma / abuso inconsequente do soma; o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia
Humana; o antagonismo vigor / falência; o antagonismo sintomas perceptíveis / sintomas silenciosos; o antagonismo danos reversíveis / danos irreversíveis; o antagonismo falência parcial
dos órgãos / falência geral dos órgãos (dessoma).
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.
Holotecologia: a serenoteca; a higienoteca; a recexoteca; a ergonomoteca; a macrossomoteca; a consciencioteca; a educacioteca.
Interdisciplinologia: a Serenologia; a Intraconscienciologia; a Autolucidologia; a Holomaturologia; a Harmoniologia; a Equilibriologia; a Catalisologia; a Evoluciologia; a Autopensenologia; a Autexperimentologia; a Autoparapercepciologia; a Pangrafologia; a Autocosmovisiologia; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Serenão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens subtilissimus; o Homo sapiens omnicatalysator; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens vigilans;
o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: omnicatálise serenológica inicial = a percepção ampliada da conscin lúcida do evoluciólogo, tendo alcançado a condição de Serenona ou Serenão recentemente, em
múltiplas direções, ao mesmo tempo, praticamente em todo momento evolutivo, com a expansão
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notável das autocognições, ultrapassando os cons magnos pessoais por meio da autolucidez, da
holomaturidade, da hiperacuidade e da cosmovisão pessoais expandidas; omnicatálise serenológica avançada = a percepção ampliada da conscin lúcida da Serenona ou Serenão, veteranos, em
múltiplas direções, ao mesmo tempo, praticamente em todo momento evolutivo, com a expansão
notável das autocognições, ultrapassando os cons magnos pessoais por meio da autolucidez, da
holomaturidade, da hiperacuidade e da cosmovisão pessoais expandidas.
Culturologia: a Paraculturologia da Serenologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Serenologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, os 4 megatrafores do Homo sapiens serenissimus, mantidos permanentemente, capazes de explicitar
a omnicatálise serenológica pessoal, incluindo aproximações simples:
1. Autolucidez: multidimensionalidade; autotaquirritmia; inteligência evolutiva.
2. Holomaturidade: holobiografia rica; imperturbabilidade pessoal; sobrepairamento;
Harmoniologia; Equilibriologia.
3. Hiperacuidade: sentidos macrossomáticos; faculdades mentais geniais; parapercepções máximas.
4. Cosmovisão: pessoal; autocosmoconsciencialidade; conscienciês.
Taxologia. Conforme a Hermeneuticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
características dos megatrafores do Homo sapiens serenissimus, referidos anteriormente, incluindo as derivações ou aspectos sutis, a fim de se compreender melhor o nível evolutivo das manifestações evolutivas do ego ou da consciência no âmbito da Serenologia:
01. Imaterialidade: abstração; quintessência; impalpabilidade; antimaterialização.
02. Insubstancialidade: inconsubstancialização; inconsutilidade; descarnalização.
03. Holodepuração: omnidepuração; holaprimoramento; perfeccionamento.
04. Holossutilização: parassutileza; holossofisticação; invisibilidade.
05. Megadiafaneidade: megatenuidade; translucidez; megaperspicuidade.
06. Paracatarse: paracatálise; megainsight; megarrevelação.
07. Rarefação: pararrarefaciência; volatização; superfluidez; holubiquidade.
08. Repurificação: panvitalização; revitalização; refiltragem; omniimaculabilidade.
09. Superlimpidez: clarificação; transparência; auto-homogeneidade.
10. Ultrarrefinamento: expurgação; purga; holomaturescência; omnibeneficiação.
Parafenomenologia. Do ponto de vista da Megaparapercepciologia, eis, por exemplo,
na ordem lógica, 5 parafatos ou parafenômenos singulares, próprios dos Serenões e Serenonas,
durante a vida intrafísica, constatados por este autor-coordenador:
1. Fase fetal: a manutenção da lucidez, na condição de feto, durante todo o período da
vida uterina.
2. Oligofrenia máxima: a manutenção de lucidez imperturbável através do corpo humano de idiota.
3. Energossomatologia: a manifestação com as energias conscienciais, ao máximo,
igual à conscin jovem de 20 anos de idade, a partir do corpo humano nonagenário.
4. Projetabilidade lúcida: a manifestação da lucidez aguda da conscin serenona, igual
à consciex superlúcida, quando projetada fora do soma.
5. Agenerologia: a manifestação temporária da conscin, corporificada de modo consistente e visível, por meio do parafenômeno da autobilocação, na condição de agênere.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a omnicatálise serenológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
05. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
06. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
07. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
09. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
10. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
11. Megapesquisa da holossutileza: Holopesquisologia; Homeostático.
11. Omnicatálise: Catalisologia; Homeostático.
13. Omnidepuração: Autorrecexologia; Homeostático.
14. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
15. Sutileza técnica: Autexperimentologia; Neutro.

AOS PESQUISADORES DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL,
O IDEAL É ABORDAR A CONDIÇÃO DA OMNICATÁLISE
SERENOLÓGICA COMO HIPÓTESE DE TENTATIVA A SER
COMPROVADA PELAS CONSTANTES AUTOPESQUISAS.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a omnicatálise serenológica? Você
admite a existência do Homo sapiens serenissimus?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007 (Edição em Português); páginas 903 a 982.

Enciclopédia da Conscienciologia

15942

OMNICOMPARTIMENTALIZAÇÃO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A omnicompartimentalização é a técnica, ação ou estado de separar ou dividir em compartimentos ou seções, simultaneamente, todos os objetivos e abordagens pesquisísticas possíveis no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição oni ou omni vem do idioma Latim, omnis, “todo; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. O termo compartimento procede do idioma
Italiano, compartimento, “compartimento”, de compartire, e este de partire, derivado do idioma
Latim, partire, “partir; dividir; distribuir; separar; dividir”. Surgiu no Século XVI. A palavra compartimentalizado apareceu em 1950.
Sinonimologia: 1. Omnidivisão. 2. Omnirrepartição. 3. Omnisseccionamento.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos do vocábulo compartimento: compartimentagem; compartimental; compartimentalização; compartimentalizar; compartimentar;
compartir; omnicompartimentalização.
Neologia. O vocábulo omnicompartimentalização e as duas expressões compostas omnicompartimentalização fenomênica e omnicompartimentalização parafenomênica são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Objetivo único. 2. Abordagem atacadista.
Estrangeirismologia: o conjunto de nuanças potencializando o upgrade das pesquisas;
a acumulação de findings; os multibrainstormings; as linkagens técnicas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade pessoal detalhista.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a omnicompartimentalização; o esmiuçamento do objeto pesquisado; a dissecção cosmovisiológica do foco da pesquisa; a compartimentalização máxima das tarefas pessoais e grupais; a pontualização de cada detalhe relacionado à associação máxima das ideias convergentes; o apostilhamento do texto pesquisístico; a repartição racional das jornadas de trabalho.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o micrótomo mentalsomático aplicado à picotagem das nuanças
e flancos multifacéticos dos fatos e parafatos; a omnicompartimentalização explicitando a pangrafia a fim de abrir caminho para a autovivência do parafenômeno da cosmoconsciência; as diversas
agregações conscienciais por afinidade holopensênica formando paracomunidades.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sincronismo dos esforços pessoais e grupais; o sincronismo entre os
elementos da linha de montagem potencializando os resultados pesquisísticos; o sinergismo
omnicompartimentalização-omninteração.
Principiologia: o princípio da coesão; o princípio do todo ser maior em relação à soma
das partes isoladas; o princípio de juntos se ir mais longe; o princípio da omninteratividade
cósmica; o princípio da interdependência consciencial.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das pesquisas parapsíquicas.
Tecnologia: a técnica do detalhismo com exaustividade; a técnica da redação da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 dicionários.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas ICs.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmovisiologistas.
Efeitologia: o efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal; o efeito organizador das
compartimentalizações inteligentes.
Neossinapsologia: as associações entre compartimentos sendo rica fonte de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo cosmovisiológico especificar-segmentar-integralizar; o ciclo circadiano; o ciclo de produção.
Binomiologia: o binômio repetição-progressão; o binômio qualificação pessoal–qualificação grupal; o binômio áreas-subáreas; o binômio seções-subseções.
Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação Cronêmica-Proxêmica; a interação especialização-generalização; a interação profundidade-extensão; a interação ordenação-coerência.
Crescendologia: o crescendo organização-sistematização-realização.
Trinomiologia: o trinômio elemento certo–posição ideal–momento adequado; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo critérios de afinidade / critérios de diferenciação;
o antagonismo iniciativa / acabativa.
Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo omnicompartimentalização-cosmovisão.
Politicologia: a tecnocracia; a democracia; as políticas integradoras.
Legislogia: a lei do maior esforço coordenado no ciclo análise-síntese.
Filiologia: a experimentofilia.
Mitologia: o mito do saber absoluto.
Holotecologia: a sistematicoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a sincronoteca;
a administroteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia;
a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Analiticologia; a Cosmovisiologia; a Cronobiologia; a Infocomunicologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens compartimentator; o Homo sapiens comparticipans;
o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: omnicompartimentalização fenomênica = a divisão técnica, pesquisística,
máxima, dos fenômenos humanos em compartimentos ou seções; omnicompartimentalização parafenomênica = a divisão técnica, pesquisística, máxima, dos fenômenos parapsíquicos ou multidimensionais em compartimentos ou seções.
Culturologia: a Culturologia da Experimentologia; a cultura da sistematização.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de omnicompartimentalizações básicas:
1. Omnicompartimentalização cognitiva: neutra; a especialização; a fragmentação dos
saberes.
2. Omnicompartimentalização didática: neutra; o enciclopedismo; o apostilhamento.
3. Omnicompartimentalização funcional: neutra; a divisão de tarefas.
4. Omnicompartimentalização intelectiva: neutra; as inteligências múltiplas.
5. Omnicompartimentalização pensênica: homeostática; a Higiene Consciencial; a autopensenidade adequada ao contexto evolutivo.
6. Omnicompartimentalização social: nosográfica; as castas; o sectarismo; a estratégia
vil de dividir para dominar.
7. Omnicompartimentalização territorial: neutra; a regionalização; a divisão político-econômico-administrativa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a omnicompartimentalização, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
05. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
06. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
11. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
12. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
13. Nuança: Experimentologia; Neutro.
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14. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
15. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

A TÉCNICA DA OMNICOMPARTIMENTALIZAÇÃO AMPLIA
O DETALHAMENTO, OS ATRIBUTOS MENTAISSOMÁTICOS
E A AUTOCOMPREENSÃO DAS ABORDAGENS RACIONAIS
DOS FATOS E PARAFATOS POR PARTE DA CONSCIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a técnica da omnicompartimentalização? Em qual linha de atividade?
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OMNICONFLUÊNCIA ANALÍTICA
(HERMENEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A omniconfluência analítica é a técnica, ação ou estado de confluir ou fazer a convergência de todos os interesses, objetivos, prioridades e abordagens pesquisísticas possíveis no momento evolutivo da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição omni provém do idioma Latim, omnis, “todo; todos; tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. A palavra confluência procede do mesmo idioma
Latim, confluentia, derivada de confluere, “confluir”, e esta de fluere, “fluir; correr para”. Apareceu no Século XVIII. O termo analítico provém do idioma Francês, analytique, “analítico”, derivado do idioma Latim Tardio, analyticus, “analítico; explicativo”, e este do idioma Grego, analutikós, “próprio para resolver; analítico”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Omniconflução analítica. 2. Omniconvergência analítica. 3. Pesquisa panorâmica. 4. Omniabordagem técnica. 5. Omninteração pesquisística. 6. Dissecção cosmovisiológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo confluência:
conflução; confluencial; confluenciar; confluenciável; confluente; confluibilidade; confluidor;
confluir; confluível; extraconfluência; intraconfluência; maxiconfluência; omniconfluência.
Neologia. As 3 expressões compostas omniconfluência analítica, omniconfluência analítica eletronótica e omniconfluência analítica multidimensional são neologismos técnicos da Hermeneuticologia.
Antonimologia: 1. Monovisão pesquisística. 2. Pesquisa pontual. 3. Análise restrita.
Estrangeirismologia: os multibrainstormings; o Omniquestionarium; o Cosmocognitarium; o modus operandi da Tudologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas cosmoéticas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da omnipensenidade; os omnipensenes; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a omniconfluência analítica; a cadeia de raciocínios cosmovisiológicos;
o abertismo consciencial omnilateral; a Era da Omninformação.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a multiorientação seletiva das parapercepções; os lampejos da
omniciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo omniquestionamento-Heuristicologia.
Principiologia: o princípio da omninvestigação do Cosmos; o princípio do omniquestionamento pesquisístico.
Tecnologia: a técnica da exaustividade aplicada às associações de ideias; a técnica do
detalhismo com exaustividade; a técnica da autodesassedialidade omnicognitiva; a técnica da
omnipesquisa permanente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmovisiologistas.
Efeitologia: o efeito das acumulações harmonizadas.
Ciclologia: o ciclo cosmovisiológico especificar-segmentar-integralizar.
Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação Cronêmica-Proxêmica; a interação especialização-generalização; a interação profundidade-extensão; a interação ordenação-coerência.
Crescendologia: o crescendo organização-sistematização-realização; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo do telurismo ao cosmismo.
Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo critérios de afinidade / critérios de diferenciação;
o antagonismo iniciativa / acabativa.
Paradoxologia: o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo omnicompartimentalização-cosmovisão.
Politicologia: a cosmocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia.
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 Hermeneuticologia; a Omnianaliticologia; a Omnicriticologia;
a Omniquestionologia; a Omnicogniciologia; a Omniconvergenciologia; a Omnicongruenciologia; a Omninteraciologia; a Pluriperspectivologia; a Omnipercepciologia; a Megafocologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin omninterativa.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens confluxor; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens pancognitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens holothecarius; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens systemata.
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V. Argumentologia
Exemplologia: omniconfluência analítica eletronótica = a pesquisa abrangente mas inteiramente humana, intrafísica; omniconfluência analítica multidimensional = a pesquisa abrangente conscienciológica, parapsíquica.
Culturologia: a Multiculturologia da Analiticologia; a Multiculturologia da Omnipesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a omniconfluência analítica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Atividade omnidimensional: Autexperimentologia; Homeostático.
03. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
04. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
05. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
08. Omnicompartimentalização: Experimentologia; Neutro.
09. Omniexposição: Conviviologia; Neutro.
10. Omnileitura: Omnileiturologia; Neutro.
11. Omniproporcionalidade: Holomaturologia; Homeostático.
12. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
13. Onicompetência consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.

A OMNICONFLUÊNCIA ANALÍTICA REPRESENTA O PINÁCULO DAS INVESTIGAÇÕES DO BEM-ESTAR DO HOMEM,
QUANTO À PRÓPRIA EVOLUÇÃO DA HUMANIDADE,
NA ESSÊNCIA DAS REALIDADES ÚLTIMAS DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já empreendeu ou participou de alguma pesquisa
embasada na omniconfluência analítica? Em qual área de conhecimento?
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OMNIDEPURAÇÃO
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A omnidepuração é a reação natural da conscin pesquisadora, homem ou
mulher, quando alcança a autovivência lúcida da terceira idade física.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição omni vem do idioma Latim, omnis, “todo; todos;
tudo; qualquer; de toda a espécie; inteiro”. A palavra depurar procede também do idioma Latim,
depurare, “depurar”, e esta de purus, “puro; apurado; depurado; limpo; branco; sem mancha ou
mistura; purificado; inciente; virtuoso; simples; correto; límpido”. Surgiu no Século XVI. O termo depuração apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Autodepuração magna. 2. Depuração pessoal generalizada. 3. Inventariologia Pessoal. 4. Autorreciclagem madura.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo depuração:
depurada; depurado; depurador; depuradora; depuramento; depurante; depurar; depurativo;
depuratório; omnidepuração; superdepuração.
Neologia. As duas expressões compostas omnidepuração intraconsciencial e omnidepuração extraconsciencial são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Antirreciclagem consciencial. 2. Dispersão consciencial.
Estrangeirismologia: a omnidepuração pessoal urbi et orbi; o omniquestionarium pessoal; o elder autolúcido; o binômio conservação-aprimoramento aplicado aos links interneuronais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas em geral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconscienciometria recexológica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a omnidepuração; o balanço da vida pessoal; o momento inteligente das autorreciclagens mais definitivas; a lixívia do autodiscernimento; as depurações pessoais geradas
pela maturidade física a partir dos 65 anos de idade; a busca das materializações das condições
ideais na existência humana; o interesse pelo essencial evolutivo; a vivência da Cosmoética;
a meta da expansão da autocognição; a autenticidade pessoal no grau máximo; a demanda da melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o senso evolutivo de autodepuramento permanente; o polimento intraconsciencial; a depuração existencial generalizada; a restrição pessoal ao
essencial; a primazia da qualidade sobre a quantidade; o autesforço pela quantidade com qualidade; os despojamentos pessoais; as renúncias racionais; o ato de abrir mão das realidades efêmeras,
inúteis, supérfluas e dispensáveis; o ato de buscar a megagescon produzida ou a ser reformulada;
a autorreciclagem mais ampla; a expansão teática da autocrítica; o testamento e a idade física;
a organização da despedida final; a cremação; a doação de órgãos; a mensagem a quem fica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intensificação da
vivência do autoparapsiquismo; a busca da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a eliminação dos últimos bagulhos energéticos; o ato de refletir sobre a dessoma próxima; o preparo da
volta à paraprocedência pessoal; a análise fria da autoproéxis; a autanálise holobiográfica clarifi-
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cando a essência da autoconsciencialidade; os aspectos conscienciais em depuração progressiva
em multiexistências; a auto-higienização vivenciada em qualquer momento e dimensão.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) depurado, revisado e atualizado
continuamente.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas autodepurativas; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da conscin tricerebral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da maturidade biológica.
Ciclologia: a atenção à eficácia mantida no ciclo início-meio-fim; a cadeia crescente de
autodepurações ao longo do ciclo etário da vida humana.
Binomiologia: o binômio compléxis-maximoréxis.
Interaciologia: a interação autexame-autenfrentamento.
Crescendologia: o crescendo depuração intraconsciencial–depuração extraconsciencial; o crescendo minidepurações-maxidepurações-omnidepuração.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-deliberação; o trinômio dieta alimentar–
–balança corporal–esteira ergométrica; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade; o trinômio tenepes-ofiex-autodesperticidade.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a criteriofilia; a verbofilia; a neofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia; a autodidaticofilia; a reciclofilia.
Mitologia: a autossaturação quanto aos mitos ilusórios da intrafisicalidade.
Holotecologia: a pesquisoteca; a criticoteca; a analiticoteca; a argumentoteca; a curiosoteca; a cognoteca; a polemoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;
a Mentalsomatologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia; a Antidogmatologia; a Antissofisticologia; a Antinculcologia; a Antidemagogiologia; a Cosmovisiologia; a Questionologia; a Gerontocerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin longeva.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o geronte; o veterano da vida.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a geronte; a veterana da vida.
Hominologia: o Homo sapiens omnidepurator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens
autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens analyticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: omnidepuração intraconsciencial = a reação natural da conscin lúcida,
quando pesquisadora, na terceira idade física, a respeito da autopensenização e do próprio microuniverso consciencial; omnidepuração extraconsciencial = a reação natural da conscin lúcida,
quando pesquisadora, na terceira idade física, a respeito das realidades externas ao próprio microuniverso consciencial.
Culturologia: a cultura da terceira idade física; o desligamento pessoal das culturas
inúteis; a cultura da longevidade produtiva.
Caracterologia. Sob a ótica da Autorrecexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 áreas mais atuantes das omnidepurações pessoais da conscin pesquisadora lúcida:
01. Companhias.
02. Dieta alimentar.
03. Hábitos pessoais.
04. Intelectualidade.
05. Interesses pessoais.
06. Lazer.
07. Profissão.
08. Psicomotricidade.
09. Sexualidade.
10. Soma.
Taxologia. De acordo com a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
8 categorias de depurações básicas:
1. Depuração afetiva: a estabilidade emocional; o convívio interassistencial; as amizades produtivas; o duplismo libertário.
2. Depuração autocosmoética: a qualificação da intencionalidade; o apuramento dos
autovalores; a purificação das autotendências; o esforço pela omnicoerência.
3. Depuração autopensênica: a opção pela ortopensenidade; a autopensenização depurada; a retilinearidade autopensênica; o holopensene interassistencial.
4. Depuração estilística: o apuro do estilo pessoal; a autexpressão calculada pró-interassistência; a didaxia esmerada; a comunicabilidade precisa.
5. Depuração existencial: o Manual de Prioridades Pessoais (MPP); o binômio hábitos
saudáveis–rotinas úteis; o aproveitamento máximo do tempo pessoal.
6. Depuração intraconsciencial: a autoconscienciometria habitual; as recéxis efetivas;
as recins autodepurativas em série; o refinamento na autobiografia.
7. Depuração objetal: o antibagulhismo; a acumulação selecionada; os descartes periódicos; o binômio utilidade-funcionalidade aplicado aos objetos pessoais.
8. Depuração parapsíquica: a paraperceptibilidade superintendida pela racionalidade
cosmoética.
Gerontocerebrologia. Eis, por exemplo, na ordem lógica, 8 aspectos facilitadores da
omnidepuração na terceira idade física devido ao acúmulo de experiências pela conscin autoconsciente:
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1. Cérebro fertilizado: a riqueza vocabular e cognitiva da extensa rede sináptica; a recuperação máxima dos cons magnos.
2. Colheita intrafísica: os dividendos dos autesforços interassistenciais; a fôrma holopensênica hígida potencializando a própria existência.
3. Convivialidade madura: o traquejo social no manejo das interrelações; a expertise
paradiplomática fruto da bagagem convivencial.
4. Estado pré-dessoma: a revisão autobiográfica apurando as acabativas interassistenciais; os desprendimentos intrafísicos favorecendo a semiconsciexialidade.
5. Maturidade intrafísica: o autodomínio na utilização do soma e do energossoma;
a subcerebralidade dominada.
6. Paraperceptibilidade veterana: a gama de autossinaléticas energéticas e parapsíquicas em uso pleno; a intimidade construída com os amparadores extrafísicos.
7. Teática autoconscienciométrica: o acervo vivencial no laboratório cotidiano; a noção realista dos limites e potencialidades de automanifestação no soma atual.
8. Vida assentada: a infraestrutura vivencial organizada fornecendo os recursos para
a autoprodutividade; a conquista da condição de pesquisador independente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a omnidepuração, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Atividade omnidimensional: Autexperimentologia; Homeostático.
04. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
06. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
07. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
11. Omnicompartimentalização: Experimentologia; Neutro.
12. Omnileitura: Omnileiturologia; Neutro.
13. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
14. Onicompetência consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.

A OMNIDEPURAÇÃO PESSOAL, COM ELEVADA AUTOCRÍTICA, É A MAIOR PROVA DE AUTOLUCIDEZ POR PARTE
DA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, AO CHEGAR AOS 65
ANOS DE IDADE BIOLÓGICA OU NA TERCEIRA IDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive ou se aproxima da terceira idade física? Já
empreendeu detalhadamente a omnidepuração pessoal?

